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کانادا شکایت های هواپیمای ساقط شده توسط سپاه
 را  رسما به جمهوری اسالمی ارائه کرد

PS752PS752
دولت فدرال کانادا هشت ماه پس از فاجعه سرنگونی 
هواپیمــای اوکراینی، اعالم کــرد دو پرونده قضایی 
شکایت را به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی در 

تهران تحویل داده  است.
به گزارش نشنال پست، این اقدام، مانع حقوقی برای 
طرح دعوی مدنی، از طرف شاکیان خصوصی، درباره 
ســقوط هواپیمای ســاقط شــده در ماه ژانویه را در 

دادگاه های کانادا برمی دارد.

پرونده این شکایت در ماه ژانویه و اندک زمانی پس از 
سقوط هواپیمای اوکراینی تشکیل شد و دولت کانادا 
از نظر قانونی موظف بود که آن ها را به ایران، به عنوان 
متهم پرونده، تحویل دهد. تأخیر در انجام ارائه شکایت 
به ایران باعث شــایعاتی شد مبنی بر اینکه کانادا، که 
گفته می شــود در حال گفت وگو درباره احیای روابط 
دیپلماتیک با تهران اســت، نمی خواهد با طرح این 

ادعاهای قانونی گفت وگوها را با مشکل مواجه کند.

اما پس از آن که مارک آرنولد، وکیل پرونده شکایتی در 
مورد این تاخیر به دادگاه کرد، یک مقام دولت فدرال 
اعالم که مشکالت ایجاد شده مربوط به کووید-۱۹ و 

نه دالیل سیاسی روند کار را دشوار کرده است.
تام آرندت، وکیل مســئول این پرونده از طرف دولت 
کانادا، از اظهارنظر در باره این موضوع خودداری کرده، 
اما سند مربوط به دریافت این شکایت توسط ایران در 

وبسایت وزارت خارجه کانادا منتشر شده است.
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هر جمعه منتشر می شود

شکایت کانادا از خامنه ای و فرماندهان سپاه 
بابت سرنگونی هواپیما چه پیامدی دارد؟

شــکایت ها از علی خامنه ای و جمعی از فرماندهان ارشد 
ســپاه چند روز پس از سرنگون کردن هواپیما، در یکی از 
دادگاه های انتاریو ثبت شــده اما به گفته مقام های قضایی 
کانادا، به دلیل شــیوع ویروس کرونــا مقدمات به جریان 

افتادن آن ها به تاخیر خورده بودند.
یکی از این شــکایت ها با عنوان »عمل تروریستی ساقط 
کــردن هواپیمای غیرنظامی«، بر اســاس قانون کانادایی 
»عدالت برای قربانیان تروریسم« به صورت دسته جمعی 

تنظیم شده است.
کانــادا دولت جمهوری اســالمی را »حامی تروریســم« 
شناسایی و مصونیت های سیاسی و دولتی ایران را لغو کرده 
است. به همین دلیل، مقام های ارشد حکومتی ایران را قابل 

محاکمه در دادگاه های کانادا می داند.
به محض طرح دعوایی علیه مقام های یک دولت خارجی، 
دولت کانادا موظف است به نمایندگی از دادگاه، موضوع را 
به اطالع افراد و نهادهایی که از آن ها شــکایت شده است، 

برساند.
بر اســاس گزارش »روزنامه نشنال پست« کانادا، یک مقام 
عالی رتبه وزارت خارجه این کشور در نامه ای که تاریخ اول 
سپتامبر )یازدهم شهریور( را دارد، موضوع این شکایت را به 

وزارت امور خارجه ایران اطالع داده است.
نبود رابطه سیاسی بین ایران و کانادا و تعطیلی سفارت خانه 
دو کشور، به غیر از شیوع ویروس کرونا، ظاهرا دالیل دیگری 
در تاخیر اطالع رسانی این شکایت به مقام های ایران بوده اند.

در حالی که دولت کانادا سرگرم یافتن راهی برای ارسال این 
نامه بود، وکیل یکی از این شکایت های گروهی گفته است 
پیش از اقدام دولت کانادا، از طریق ایمیل شکایت موکالنش 
را به اطالع افرادی که از آن ها شکایت شده، رسانده است که 
در میان آن ها، افرادی از رده های فرماندهی سپاه پاسداران 

قرار دارند.
بر اساس گفته یکی از وکال، نسخه ای از دادخواستی که در 
آن از آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی هم 
شکایت شده، از طریق ایمیل به دفتر وی ارسال و رسید آن 

نیز دریافت شده است.
هم چنین نسخه ای از دادخواست را برای سفارت خانه های 
جمهوری اسالمی در استرالیا و انگلیس هم ارسال و رسید 

آن دریافت کرده اند.
هدف از این کار، اطمینان از اطالع داشتن افرادی است که 
از آن ها شکایت شده است. این حق برای افراد وجود دارد 
که با حضور در دادگاه یا اعزام نماینده و وکیل، از خود دفاع 
کنند. بر اساس گزارش ها، انتظار می رود جلسات دادگاه در 

ماه اکتبر )بین مهر و آبان امسال( آغاز شود.
رویه جمهوری اســالمی، حضور پیدا کردن در دادگاه های 
خارجی نیست. به احتمال فراوان، نماینده ای از سوی دولت، 

آیت اهلل خامنه ای یا فرماندهان ســپاه در این دادگاه حاضر 
نخواهد شــد. در موارد پیشین، زمانی که رای دادگاهی در 
امریکا در مراحل تجدیدنظر علیه دولت ایران بود، حکومت 
ایران با استخدام وکیل تالش می کرد رای نهایی را به نفع 
خود تغییر دهد یا در دیوان عالی جلوی اجرای آن را بگیرد.
 بیشــتر مواردی که دولت و مقام های حکومتی ایران در 
دادگاه های امریکا به طور غیابی محاکمه و محکوم شــده، 
مربوط به موارد حمایت از گروه هایی هم چون »حزب اهلل« 
لبنان و »جهاد اســالمی« فلســطین بوده اند. اما محاکمه 
دولت، رهبر جمهوری اسالمی و فرماندهان ارشد سپاه در 
کانادا امری بی سابقه در 4۱ ساله عمر نظام حاکم بر ایران 

است.
هواپیمای غیرنظامــی اوکرایــن روز ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، 
لحظاتی پس از بلند شدن از زمین، در آسمان تهران هدف 
دو فروند موشک سپاه قرار گرفت و همه مسافران و خدمه 
آن در دم کشته شدند. این سرنگونی ساعاتی پس از حمله 
موشکی ســپاه به پایگاه هوایی امریکا در خاک عراق و در 
پاسخ به کشته شدن »قاسم ســلیمانی«، فرمانده نیروی 
»قدس«، شاخه برون مرزی سپاه توسط حمله هوایی امریکا 

در فرودگاه بغداد رخ داد.
»امیرعلی حاجی زاده«، فرمانده نیروی هوافضای ســپاه و 
مســوول عملیات موشک زنی به پایگاه امریکایی گفته بود 
مقام های ایرانی پس از پرتاب موشــک، در انتظار پاســخ 
نظامی ایاالت متحده بودند: »اما بنا بر مالحظاتی از بستن 

آسمان کشور خودداری شد.«
جمهوری اســالمی پاســخ مناســبی به ابهامات موجود 
درباره دالیل نبســتن آسمان کشور در زمانی که احتمال 
خطر حمله نظامی وجود داشــته، نداده و فوری نسبت به 
پاک سازی محل سقوط بر خالف تعهد بین المللی عمل و 
سه روز هم ساقط کردن این هواپیما را انکار کرده است. به 
همین دلیل، این فرضیه مطرح اســت که با این اقدامات، 
در صدد بوده از هواپیماهای غیرنظامی مسافری به عنوان 
سپر انسانی در برابر حمله امریکا استفاده کند که یک عمل 

غیرقانونی و جرم بین المللی است.
امیرعلی حاجی زاده پیش تر گفته بود که همان روز احتمال 
حمله موشکی امریکا به مقر رهبری آیت اهلل خامنه ای وجود 
داشته اســت اما با جمع کردن شهروندان ایرانی، تصمیم 
به پخش مستقیم ســخنرانی رهبر جمهوری اسالمی از 
تلویزیون گرفتند و با این کار، احتمال حمله امریکا خنثی 

شد.
این اظهارات، مســتند مهمی در دادگاه در استفاده از سپر 
انسانی است که می تواند به محکومیت مقام های جمهوری 

اسالمی منجر شود.

247 روز پس از سرنگون کردن هواپیمای غیرنظامی اوکراینی با 176 مسافر و خدمه توسط موشک های 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در آسمان تهران، دو شکایت جمعی از سوی خانواده های قربانیان در 
دادگاه های کانادا علیه دولت جمهوری اسالمی، آیت اهلل »علی خامنه ای« و جمعی از فرماندهان ارشد 

سپاه به جریان افتاده است.

فرامرز داور )ایران وایر(

ایرج مصداقی

چتر حمایتی کانادا و اروپا 
بر سر عامالن 

پرونده هسته ای ایران؟

تحقیــق زیر برپایه  مطالب انتشــار یافته در رســانه ها و 
تحقیقات تیمــی از روزنامه نگاران که بیش از یک ســال 
در چندین مکان روی آن کار می کردند، انجام شــد. بهزاد 
بهرامی، یکی از روزنامه نگاران درگیر در این تحقیقات، بارها 
توســط اراذل و اوباش جمهوری اسالمی تهدید شده تا از 
انتشار گزارش جلوگیری کند. این موضوع به طیف وسیعی 
از آژانس ها و افراد مربوطه از جمله دفتر ســازمان ملل در 
ترکیه، گزارشگران بدون مرز و سرویس  اطالعاتی یک دولت 

اروپایی و آقای ابوالحسن بنی صدر گزارش شد.
این اطالع رســانی ســبب انجام اقدامات الزم نشده، بلکه 
شواهد کنونی گویای تالش برای در سایه ماندن این مورد 
مهم و حمایت از عامالن دست اندرکار در آن است. در این 
نوشته پس از ارائه خالصه ای از اطالعات، به پرسش درباره 

این بی عملی شگفت آور و تبعات آن می پردازم.

شرح مسئله

۱5 آوریل 2۰۱۳ روزنامه واشــنگتن پســت گزارشی در 
 MCS Technologies مورد یک کارخانه مرموز به نــام
که مرتبط با جمهوری اسالمی در آلمان بود، منتشر کرد. 
عنوان این گزارش »یک کارخانه مرموز تحت اداره ایران در 
آلمان« کافی بود تا همه نگاه ها به فعالیت نظام اسالمی برای 
دســتیابی به مواد اولیه مورد نیاز برنامه ی اتمی اش جلب 
شود. اما موضوع آنگونه که باید و شاید مورد پیگیری قرار 
نگرفت و همه چیز به سرعت به دست فراموشی سپرده شد.

مجموعه صنعتی »ام ســی اس« به ظاهر در حیطه تولید 
کپســول های گاز فشــرده فعالیت می کرد اما نسبت به 
ســایر کارخانجات دو وجه مشخصه داشت: نخست اینکه 
پیشنهادهای سرمایه گذاران بالقوه را بدون استثنا رد می کرد 
و دوم، به نظر می رســید فرآیند تولید در این کارخانه به 

نحوی مدیریت شده که »سودآوری« هدف آن نبود.
پس از بی ثمر ماندن تالش این کارخانه برای ارســال یک 
ماشــین صنعتی گرانقیمت به ایــران، مجموعه فوق در 
اواخر ماه مارس 2۰۱۳ بسته شد. دستگاه پیشرفته ای که 
»ام ســی اس تکنولوجیز« قصد داشت آن را به ایران صادر 
کند، قابلیت تولید اجزای مورد نیاز برای ساخت سانتریفیوژ 

و موشک را دارا است.
یکی از مواد کاربردی این کارخانه، الیاف کربن بود. قدرت 
فوق العاده، مقاومت باال در برابر حرارت و وزن ســبک این 
ماده موجب شده که از آن در صنایع هوافضا و خودروسازی 
و در ســاخت سانتریفوژهای پیشرفته استفاده شود. الیاف 
کربن در کارخانه »ام  سی  اس« نیز در تولید کپسول های 
گاز فشرده و سیستم های هیدرولیک کاربرد داشته و به این 

بهانه خریداری می شد.
حدود ۱۱۸۰ کیلوگرم الیاف کربن در کارخانه »ام  ســی  
اس« بدون استفاده انبار شــده بود. به گفته کارشناسان، 
این مقدار الیاف کربن برای ساخت بیش از 55۰ سانتریفوژ 

پیشرفته در ایران کافی بود.
»ام سی اس« به عنوان یک شرکت آلمانی می توانست به 
خرید الیاف کربن از شــرکت های ژاپنی »توهو تناکس« و 

فرانسوی »توره« اقدام کند.
با توجه به این نکات کلیدی، تردیدی نیست که این کارخانه 
بخشی از یک برنامه مخفی جهت کمک رسانی و تهیه اقالم 

الزم برای برنامه هسته ای ایران بوده است.
اما یکی از مالکین این شرکت، اسحاق حاجی زاده نه تنها 
این واقعیت را انکار می کند، بلکه مدعی مخالفت ارزشی با 
ســالح اتمی هم هست. او ضمن رد فعالیت های مشکوک 

هســته ای اش در پاســخی دو پهلو به واشــینگتن پست 
می گوید: »البته که مردم ایران نهایت تالش خود را انجام 
می دهند که تحریم ها را دور بزنند، اما این مسئله در شرکت 
من اتفاق نخواهد افتاد.« و در راســتای سیاســت تبلیغی 
فریبکارانه نظام اسالمی می افزاید: »من هرگز نمی خواهم 
کســی در دنیا به بمب هســته ای دسترسی داشته باشد. 

چنین چیزی خالف انسانیت است.«
اما نگاهی از نزدیک به شــرح حال مالکین این کارخانه از 

تهران تا آلمان حقایق دیگری را برمال می کند.

مالکین کارخانه از تهران تا آلمان

حاجی زاده و دری  اصفهانی که هر دو تبعه کانادا هستند در 
ســال 2۰۱۱ میالدی دارایی های شرکت »ام سی اس« را 
خریداری کردند تا اقالم مورد نیاز برنامه ی اتمی رژیم را با 

پوشش های الزم تهیه کنند.
امــا از همان آغــاز، مالکیت اصلی کارخانه »ام ســی اس 
تکنولوجیز« پرسش های زیادی را در عرصه بین المللی دامن 
زد، چرا که، ارتباطاتی میان مالکیت این مجموعه و محمد 

محمدی ری شهری وزیر اطالعات اسبق ایران کشف شد.
نکته ی عجیب آن که دری  اصفهانی پس از مشــارکت در 
دورزدن تحریم ها، یکی از اعضای هیأت ایرانی در مذاکرات 
هسته  ای بود. او پس از امضای برجام و بازگشت به کشور به 
جرم جاسوسی برای غرب دستگیر و به زندان محکوم شد. 
وی هم اکنون در زندان اوین به سر می برد. تالش های وزارت 
اطالعــات و دولت روحانی برای آزادی او تاکنون مثمرثمر 

واقع نشده است.
دری  اصفهانی هنگام دستگیری توسط اطالعات سپاه، بر 
اســاس گزارش های منتشره، مدیریت یک شرکت دارویی 
در تورنتــو را برعهده داشــت. این شــرکت دارویی به نام 
 Universal Health and Pharma Private Limited

آبان ۹2 در بمبئی هند به ثبت رسیده است. 
شریک شــرکت آلمانی »ام  ســی  اس« در ایران، شرکت 
»پارس ام ســی اس« بود که خود وابسته به شرکت »فؤاد 

ری« بود.
 در سال ۱۳۷2محمدی ری شهری، نهادی را برای حمایت از 
آستان حضرت عبدالعظیم به نام »فؤاد ری« راه  اندازی کرد 
و از بعضی همکاران اطالعاتی خود دعوت به همکاری کرد.
 حلقه مرکزی شــرکت »فؤاد ری« را محمد شریعتمداری 
معاون سابق وزیر اطالعات و وزیر بازرگانی و تعاون و صنعت 

و معدن و محمود یاسینی تشکیل می دادند.
سرانجام حلقه ی اصلی »فؤاد ری« را  محمدی   ری شهری، 
محمد شریعتمداری،   محمود یاسینی، محمد سعیدی کیا 
وزیر سابق راه و مسکن و رئیس بعدی بنیاد مستضعفان و 

غالمحسین نوذری وزیر سابق نفت تشکیل دادند.
با همه این احوال، نام »ام  ســی  اس« به دالیل نامشخص 
در فهرست ناقضان تحریم های وضع شده علیه ایران نیامد.

برای کندوکاو در این موارد پرســش برانگیز، الزم است از 
نزدیک تر به اســحاق حاجی زاده نگاه کنیم. فعالیت های او 

روشنگر بسیاری واقعیت هاست.

حاجی زاده: از تهران تا کانادا

چنین به نظر می رسد که علی رغم آنچه بدان اشاره رفت، 
چهره حاجی زاده به مثابه یک شــهروند ایرانی - کانادایی 

مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته است. 

به دست آوردن این اطالعات حاصل تالش بیش از یکسال یک تیم روزنامه نگاری  است. متأسفانه 
آقای بهزاد بهرامی یکی از منابع این تحقیق که از روزنامه نگاران جوان است مکرراً مورد تهدیدات 
عوامل این گروه قرار گرفت. آن ها سعی داشتند با تهدید و تطمیع و تهمت مانع انتشار تحقیقات 
و اطالع رســانی گردند. این موضوع بدوا به دفتر سازمان ملل در ترکیه، پلیس ترکیه، سازمان 

گزار شکران بدون مرز و  ابوالحسن بنی صدر و سرویس امنیتی یک کشور اروپایی گزارش شد.

ادامه در صفحه 1۸
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WestThirdByAnthem.com

This is not an offering for sale. Such offering can only be made by way of disclosure statement. E&O.E.

PRESENTATION CENTRE

#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

604-449-2228

NEW HOME
NEW HAVEN

2 BED TO 3 BED + DEN  
MOVE-IN TODAY!

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences 
starting from $889,900*

HIGHER DESIGN LOWER LONSDALE
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Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید
بازرسی فنی سیستم ھای ساختمان و

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

ASTTBC  PI0534 
CPBC  Licence#  76927 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520

لطفا جھت کسب و اطالع از قیمت ھا بھ وب سایت ذیل مراجعھ فرمایید

درخواست تحقیق درباره رئیس دفتر ترودو و همسرش
مــداد- به گزارش مونتــرال ژورنال، 
جاســتین ترودو روزهای دشواری را 
پشت ســر می گذارد زیرا از یک سو 
بحــران جهانی کرونــا و همه گیری 
ناشــی از آن موجب بروز مشکالت و 
فشارهای زیادی بر کابینه وی شده و 
از سوی دیگر به تازگی محافظه کاران 
از کمیسر اخالق درخواست کرده اند تا 
عالوه بر پرونده خیریه WE، تحقیقات 
جدیــدی را در مورد نقــض قانون 
تعارض منافع توسط دفتر وی انجام 
دهد. البته جنجال پیش آمده این بار 
به دلیل موضــوع تخلفات احتمالی 
مربوط به کیتی تلفورد، رئیس دفتر 
نخست وزیر اســت که بر اساس آن 
کمیســر اخالق موظف به بررســی 

پرونده خواهد شد.
روز یکشــنبه، برخــی از نمایندگان 
مجلس نامه ای خطاب به  کمیسریای 
اخالقی نوشتند تا پرونده راب سیلور، 
همســر تلفورد را بررســی کند، این 
نماینــدگان اعتقاددارند کــه وی از 
موقعیت خود برای منافع شــخصی 

استفاده کرده است.
از زمانــی که ســیلور کار خود را در 
شرکت MCAP آغاز کرد و هم زمان 
با شــروع همه گیری کرونــا، دولت 
فــدرال اغلب از طریق شــرکت وام 
مسکن کانادا به ارائه برنامه های جدید 
پرداخته و یا تغییراتی در سیاست های 
موجود ایجاد کرده است که مستقیماً 

بر شرکت MCAP تأثیرگذار بود.
بر اســاس برخی از گــزارش ها در 
اواخر ماه اوت عنوان شــد که سیلور 
تالش کرده اســت تا دولــت را برای 
تغییر برخی از مقررات یارانه دستمزد 
اضطراری متقاعد کند. این تغییرات 
به نحوی بودنــد که درنهایت به نفع 
شرکت MCAP می شد که وی در آن 
مشغول به کار بود. گفتنی است بیش 
از ۷5 درصد از ســهام این شرکت به 
 Caisse de dépôt et placement
du Québec تعلــق دارد که همین 
موضوع سبب می شــد واجد شرایط 
دریافت ایــن یارانه از ســوی دولت 
فدرال به دلیل همه گیر شدن بیماری 

کرونا نباشد.
در ادامه سیلور درخواست خود را به 
دفتر وزیر اقتصاد ســابق، بیل مورنو 
ارائه داده و در اینجا هم درخواســت 
وی رد می شود. بر اساس گزارش های 
موجود، در ادامه راب سیلور به مایک 
مک نایر، مشــاور دفتر نخست وزیر 
مراجعــه می کند که شــغل خود را 
به واسطه کیتی تلفورد )همسر سیلور 
و رئیس دفتر ترودو( به دست آورده 
بود. شواهد نشــان می دهد که مک 
نایر از دفتر بیل مورنو خواسته است تا 

مجدداً پرونده سیلور را مورد رسیدگی 
قرار دهد.

به گفته محافظه کاران، این دستور از 
سوی مک نایر به وزیر پیشین اقتصاد، 
نوعی بخشنامه رمزگذاری شده برای 
تغییر تصمیم ایــن وزارتخانه بود. در 
این گزارش ذکرشده که نوع برخورد 
و عملکرد وزارت اقتصاد با ســیلور، 
پس ازاین بخشنامه تغییر کرده و می 
توان رویکرد ترجیحی نسبت به وی 
در مورد درخواستش را مشاهده کرد.

به شــدت  دولت  مخالــف  احــزاب 

اعتقاددارنــد که مک نایر از موقعیت 
خود برای دستیابی به سود شخصی 
بهــره برده و بــه همیــن دلیل در 
نامه ای عنــوان کردند کــه تلفورد، 
به عنوان سرپرســت مک نایر، قدرت 
تصمیم گیری در این مورد را داشــته 

است.
این اولین بار نیست که احزاب مخالف 
سؤاالت اخالقی پیرامون فعالیت های 
حرفه ای همسر رئیس دفتر جاستین 

ترودو را مطرح می کنند.
الزم بــه توضیح اســت کــه دفتر 

نخســت وزیر اعالم کرد که مک نایر 
 MCAP هنگام درخواســت شرکت
به این دفتر، کارمند دفتر نخست وزیر 
نبوده و از ۱5 ژوئن به عنوان مشــاور 
ویــژه تــرودو بــه کارمنــدان دفتر 
نخســت وزیر ملحق شــده است؛ اما 
مخالفان، مشــاور غیررســمی بودن 
مک نایــر را رد کرده و ادعا می کنند 
که در آن زمان نایر اقتدار یک مشاور 
رسمی را داشته است و اقدامات وی 
می توانست منافع خصوصی سیلور و 

تلفورد را پیش ببرد.

کانادا در ماه آگوست 246هزار شغل 
ایجاد کرد

خبر کانــادا- از زمان شــیوع کرونا، 
کانادایی های بیشــتری به ســر کار 
بازگشته اند و بهبود وضعیت اقتصادی 

همچنان ادامه دارد.
در مــاه مارس، حدود ســه میلیون 
شــغل به دنبال قرنطینه و تعطیلی 
برخی مشاغل در سراسر کانادا از بین 
رفت. اما اکنون افراد بیشتری به کار 

بازگشته اند.
نتایج نظرســنجی نیروی کار در ماه 
آگوست نشــان می دهد که کاهش 
اخیر محدودیت های بهداشت عمومی 
باعث اشتغال بیشتر کانادایی ها به طور 
کلی و مهاجران به طور اخص شــده 

است.
در ماه آگوســت، اشتغال کانادایی ها 
4/۱ درصــد و در مقایســه با ابتدای 
شیوع کرونا، ۷/5 درصد افزایش یافته 
اســت. در همین حال، اشتغال برای 
دارندگان اقامت دائم ۶/۱ درصد و برای 
مهاجران تازه وارد 2/2 درصد افزایش 
داشته اســت. گفتني است که اکثر 

مشاغل ایجاد شده تمام وقت بوده اند.
رشد اشتغال در بخش خدمات نسبت 
به بخش تولیــد محصول متمرکزتر 
بــوده اســت )5/۱ درصد بیشــتر(. 
بیشــترین رشــد در بخش خدمات 
آموزشی، خدمات اقامت و غذا و سایر 

خدمات از جمله سالن های زیبایی و 
آرایشی اتفاق افتاده است.

در حالی که چنین دستاوردهایي خبر 
خوبی برای همه کانادایی ها است، اما 
اختالفاتی نیز در میزان اشتغال زنان 
و مردان دیده می شود. نرخ مشارکت 
نیروی کار برای مردان نسبت به پیش 
از دوره کرونا حدود 2 درصد پایین تر 
آمده است. درحالی که این نرخ برای 
زنان، ۳/۱ درصد پایین تر از دوران قبِل 
کرونا گزارش شده است. این اختالف 
نشانگر مشغولیت زنان در مشاغل و 
فعالیت هایی مانند مراقبت از کودکان 

است.
اقتصاد کانادا همچنان برای بهبودی 
کامل، به ایجاد مشــاغل بیشــتری 
نیازمند است. این کشور همچنان به 
بازیابی ۱/۱ میلیون شغل از دست رفته 
از ابتدای شیوع کرونا احتیاج دارد. با 
این وجود، این گزارش جدید نشــان 
اقتصــادی کانادا  می دهد که بهبود 
در مسیر درســتی پیش می رود. در 
ماه های اخیر تقریبا ۹/۱ میلیون شغل 

بازیابی شده است.
عالوه بر 24۶هزار شغل ایجاد شده در 
ماه آگوســت، 4۱۹ هزار شغل در ماه 
جوالی و 2/۱ میلیون شغل در ماه می 

و ژوئن بازیابی شدند.

بازپرداخت پول دریافت شده توسط »موسسه خیریه« 
به دولت

مداد- به گــزارش »الپرس«، به نظر 
می رســد یک فصل از رسوایی مالی 
مرتبط با موسسه خیریه WE اخیراً 
به پایان رسیده است زیرا این موسسه 
خیریه سی میلیون دالر بودجه ای که 
برای اجــرای برنامه بورس تحصیلی 
داوطلبانه از دولت دریافت کرده بود 

را بازپرداخت کرد.
بر اساس مســتندات پیشین، دولت 
کانادا از اواسط ماه ژوئیه تاکنون تنها 
22 میلیون دالر از کل مبلغ پرداخت 
کرده به این موسسه خیریه را دریافت 
کــرده بــود. در تازه تریــن تحوالت 
مرتبط با این پرونده، سازمان خیریه 
WE عصر پنجشنبه در یک حساب 
توییتر اعالم کرد که ۳۰ میلیون دالر 
مبلغ دریافت شــده از سوی دولت را 
کامالً تسویه کرده است. به این ترتیب 
می توان ادعا کرد که این پرونده از روز 

شنبه رسماً مختومه شده است.
گفتنی اســت پیش ازاین یک چک 
۳۰ میلیــون دالری از ســوی دولت 
به سازمانی که توسط برادران مارک 
و کریــگ کیلبرگر بــرای مدیریت 

دانشــجویی  داوطلبان  کمک هزینه 
کانادا تأسیس شــده بود، داده شد که 
این رقم می توانست به ۹۱2 میلیون 

دالر برسد.
این برنامه در اوایل ماه جوالی متوقف 
شــد زیرا مشخص شــد که روابط 
نزدیکی بین ســازمان خیریه WE و 
خانواده نخســت وزیر جاستین ترودو 
و وزیر اقتصاد وقــت وی، بیل مورنو 
وجــود دارد. این رســوایی درنهایت 
منجر به استعفای وزیر اقتصاد و ورود 
بازرس امنیت اخــالق به این پرونده 

شده است.
این موسســه خیریه نیز اعالم کرده 
که به دلیل مسائل پیش آمده، دچار 

مشــکالت زیادی شــده و اعتبارش 
خدشه دار شده است و ازنظر مالی نیز 
متضرر شده و بخشی از هزینه هایی 
که برای اجــرای این طــرح صرف 
بازنخواهد گشــت. مدیران  کــرده، 
ارشد این موسسه در توییتر نوشتند: 
ما برای موسســه خیریه حدود پنج 
میلیــون دالر هزینه صرف کردیم تا 
مکانیسم های بورس تحصیلی را ارائه 

دهیم.
در حال حاضر سه کمیته پارلمانی در 
حال بررسی این رسوایی هستند و به 
نظر نمی رســد دولت ترودو علی رغم 
تعطیل کــردن موقت پارلمان بتواند 

خود را از این بحران خارج کند.

حمایت 2۳۰هزار کانادایی
 با  لغو ممنوعیت سالح های گرم 

ایرونیا- یک دادخواســت آنالین پارلمانی کــه از دولت فدرال می خواهد 
ممنوعیت ســالح های گرم را بردارد بیش از 2۳۰ هزار امضا جمع کرده 
است.  این درخواست که توسط میشل رمپل گارنر نماینده مجلس محافظه 
کار نوز هیل  در کلگری حمایت شــده بیشترین تعداد امضا را برای یک 

پلتفرم آنالین از زمان راه اندازی آن در سال 2۰۱5 به دست آورده است.
در این دادخواســت از نخســت وزیر  خواسته شــده بالفاصله »مصادره 
سالح های گرم« را لغو کند. همچنین در آن آمده است ممنوعیت سالح 
»به طور غیردموکراتیک بدون بحث در دوران پاندمی و زمانی که پارلمان 

معلق است اعمال شده و حمله ای علیه دموکراسی کانادایی است.«
رمپل گارنر در مصاحبه ای با سی بی ســی نیوز اضافــه کرد: »کانادایی ها 
می خواهند بدانند چرا دولت طی دوران تعلیق پارلمان، سالح های تحت 
مالکیت قانونی را مصادره کرده است. این در حالی است که این حرکت در 
زمینه جرایم خشونت بار در کانادا از نظر سالح هایی که به صورت غیرقانونی 

خریداری شده اند نقش مهمی ندارد.«
 به جای ممنوع کردن این ســالح ها، در این دادخواست از دولت  خواسته 
شده علیه سالح هایی اقدام کند که به صورت غیرقانونی خریداری شده اند. 
رمپل گارنر می گوید دولت مخصوصا باید بر جلوگیری از قاچاق سالح از 
طریق مرز آمریکا تمرکز کند. او گفت: »کانادا یکی از ســختگیرانه ترین 
سیستم های خریداری ســالح در دنیا را دارد.« وی اضافه کرد: »وقتی به 
مسئله خیلی مهم جلوگیری از ارتکاب خشونت توسط سالح های گرم در 
کانادا نگاه می کنیم، باید به این نگاه کنیم که ســالح هایی که در جرایم 
خشن مورد استفاده قرار می گیرند از کجا می آیند و ما می دانیم که اکثر 

آن ها غیرقانونی خریداری شده اند و بیشتر از آمریکا قاچاق می شوند.«
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مرکز بینایی سنجی نورت شور با بیش از 60 سال سابقه

دکتر حمید و الهام موسوی
عضو کالج بینایی سنجی بریتیش کلمبیا کانادا

عضو انجمن بینایی سنجی کانادا 
آدرس: نورت ونکوور، 

نبش خیابان النزدل و 20، شماره 1950

ساخت و تهیه انواع عینک هاى طبى و طبى آفتابى
تعمیر و تعویض قطعات عینک با مناسب ترین قیمت

Contact Lenses ترتیب دهى انواع معاینات چشمى و لنزهاى تماسى
ساخت و تهیه انواع عینک هاى طبى مخصوص کودکان

ساخت و تهیه انواع عینک هاى مخصوص ورزشکاران (اسکى، شنا، دوچرخه سوارى، گلف،...)
Safety Glasses ساخت و تهیه انواع عینک هاى محافظ کار

www.northshoreoptical.caطرف قرارداد انواع بیمه ها 
northshoreoptical@shaw.ca

604-988-1015
778-558-7052

مازاد بودجه پیش بینی شده بریتیش کلمبیا
 پس از پاندمی بدل به کسری بودجه شد

ایرونیا- با استناد به بیانیه های مالی 
حسابرسی شده بریتیش کلمبیا برای 
ســال مالــی 2۰۱۹-2۰2۰، هزینه 
غیرمنتظره پاسخ اولیه به کووید-۱۹ 
باعث شــد امور مالی استان تغییرات 
عظیمی کند و اســتان از کمی مازاد 
بودجه به یک کســری ۳2۱ میلیون 

دالری برسد.
کرول جیمز وزیر دارایی گفت کاهش 
ســود مالیاتــی در فصل چهــارم و 
ضررهای ثبت شده در سازمان بیمه 
بریتیــش کلمبیا که هر دو مرتبط با 
پاندمی است هم از فاکتورهایی بودند 

که روی این تغییر اثر گذاشتند.
بــه ایــن ترتیــب کســری بودجه 
نمایانگر کاهشی  تخمین زده شــده 
5۹5 میلیون دالری از 2۷4 میلیون 
دالر مــازاد بودجــه ای اســت کــه 
پیش بینی می شــد در بودجه 2۰۱۹ 

مشاهده شود.
سودهای تولید شــده از مالیات های 
درآمد شــخصی، مالیــات مصرف و 
مالیات امالک همگی پایین تر از حد 
انتظار بودند. این مســئله مخصوصا 

در فصل چهارم سال مالی منتهی به 
سی و یکم مارس امسال دیده می شود.

عالوه بر این، شــرکت بیمه اســتان 
به خاطر وضعیت بــازار تحت تاثیر 
کووید-۱۹ بیش از 2۹۸ میلیون دالر 

از دست داد.
آمریکای شــمالی در آغاز مارس به 
طور جدی شــروع بــه حس کردن 
اثرات پاندمی هم به صورت اقتصادی 
و هم فراتر از آن کرد. دولت اســتانی 
روز هجدهم مــارس اعالم وضعیت 

اورژانسی کرد.
جیمــز می گوید بریتیــش کلمبیا 
هنوز از نظر مالی در وضعیت نســبتا 
خوبی باقی مانده اما انتظار دارد طی 
ســال های آینده هنوز بازمانده اثرات 

پاندمی را حس کند.
او گفت: »با وجود اثرات کووید-۱۹، 
بریتیش  من خوشحال هســتم که 
کلمبیا هنوز نشانه های مثبتی از خود 
بروز می دهد که از جمله آن ها می توان 
به بهبود ارقام اشتغال، مخارج سرمایه 
قدرتمند و بهترین وضعیت مقرون به 

صرفگی بدهی در کانادا اشاره کرد.«

بررسی احتمال قرنطینه سرتاسری مجدد در کانادا 
با بروز موج دوم کووید 19

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، دکتر 
ترزا تم، مســئول ارشــد بهداشــت 
عمومی کانادا با اعــالم اینکه تعداد 
مبتالیان بــه کووید ۱۹ بــا روندی 
آهســته اما مداوم در حــال افزایش 
اســت، ابراز نگرانی کــرد. تم اعالم 
کرد که هفته گذشته تعداد مبتالیان 
کرونا، 25 درصد نسبت به هفته پیش 
از آن، افزایش داشته است. او معتقد 
است بیشتر کانادایی ها از توصیه های 
بهداشــت عمومی پیروی می کنند و 
این امر به کانادا اجازه داده اســت تا 
این همه گیری را به طرز قابل توجهی 
تحت کنترل قرار دهد اما روند افزایش 
مبتالیان باعث نگرانی مسئول ارشد 

بهداشت عمومی کانادا شده است.
تــرزا تم به مردم کانادا توصیه کرد تا 
هرچه بیشــتر توصیه های بهداشت 
عمومــی را رعایت کننــد و با ایجاد 
فاصله گیــری فیزیکی و اســتفاده از 
ماسک، امنیت بهداشتی جامعه را باال 

ببرند.
پس از ســه ماه آرامش نســبی در 
کشور، تعداد مبتالیان به کووید ۱۹ 
طــی دو روز، با افزایش زیادی مواجه 
شده است. به نظر می رسد موج دوم 
بیماری همه گیر کرونا در راه رسیدن 
به کبک اســت. متخصصــان اعالم 
کردنــد بااینکــه در همه گیری های 
بزرگ، همیشــه دو موج وجود دارد 
اما امیدوار بودند تا موج دوم به کبک 
نرســد. افزایش ابتالی افــراد به این 
بیماری در آسایشگاه های سالمندان، 
بارهــای کارائوکه و مدارس بیشــتر 

مشاهده می شود.
فرانسوا لوگو نخست وزیر کبک هفته 
گذشــته به مردم کبک هشدار داده 
که اگــر پروتکل ها را جدی نگرفته و 
رعایت نکنند با شــیوع موج دوم این 
بیماری، کبک ممکن است دوباره وارد 

قرنطینه جزئی یا کلی شود.
ایرونیا- به گفتــه متخصصان کرونا ، 
پیش بینــی این احتمال کــه کانادا 
مجبور شــود به خاطــر کووید-۱۹ 
دوباره محدودیت ها را دوباره از ســر 

بگیرد، کار سختی است.
انتاریو، بریتیش کلمبیا و آلبرتا همگی 
شــاهد افزایــش تعداد مــوارد ابتال 
هستند، اما ارقام به هیچ وجه نزدیک 
به آمارهایی نیســت که در مارس و 
آوریل مشــاهده می شد. متخصصان 
هنوز متقاعد نشــده اند که داریم به 
ســمت یک قرنطینــه دیگر حرکت 
می کنیم. در حقیقت، تعدادی از آن ها 
به طور محتاطانــه ای خوش بین هم 

هستند.

دکتــر ایــالن وایســمن متخصص 
بیماری های واگیردار دانشگاه شبکه 
ســالمت در تورنتو گفت: »به خاطر 
انجام  بار آماده سازی هایی  این  اینکه 
شده، احتمال وقوع قرنطینه برای بار 
دوم کمتر است؛ اما این به این معنی 

نیست که این احتمال وجود ندارد«.
سازمان بهداشت عمومی کانادا اخیرا 
در گزارشــی از داده هــای مدلینگ 
اســتفاده کرد تا بهتریــن و بدترین 
سناریوهای پاییز و زمستان را ترسیم 
کند. بهترین ســناریو این است که 
تعداد مــوارد فقط چند بار به صورت 
اندک طی چند ماه آینده باال می رود. 
بدترین سناریو هم این است که کانادا 
دچار موج دومی می شود که سیستم 
سالمت کشور را به شدت تحت فشار 
قرار می دهد و بعد از آن دوباره کشور 
شاهد افزایش های کوچک تر طی چند 

ماه خواهد بود.
وایسمن گفت داده ها به وضوح نشان 
می دهد همیشــه این احتمال وجود 
دارد که اوضاع دوباره بدتر شــود، اما 
ســخت می توان گفت احتمال این 
چقدر است. او گفت: »در نهایت مردم 
باید انتظار وضعیتی پویا را داشــته 

باشند«.
وقوع موج دوم ابتال به کرونا می تواند 
سفت و سخت شدن دوباره قوانین را در 

پی داشته باشد.
کالین فرنس اپیدمیولوژیست کنترل 
بیماری و اســتادیار دانشگاه تورنتو 
می گوید »هیچ شــکی« وجود ندارد 
که کانادا شاهد نوعی از یک موج دوم 
خواهد بود. اما او می گوید برای اینکه 
کشور دوباره بسته شود، تعداد موارد 
باید آنقدر چشمگیر باشد که قابلیت 
تست سریع و ردیابی روابط مبتالیان 

از بین برود.
فرنس گفت: »این مرزی اســت که 
کشیده شــده. به محض اینکه آن را 
از دست بدهیم به مشکل می خوریم. 
نباید گســترش کنترل نشده داشته 
باشــیم. بازگشــت هوای سرد باعث 
می ّشود میزان رشــد ویروس دوباره 
افزایش پیــدا کند، اما این ضرورتا به 
این معنی نیست که کانادا به دستور 

قرنطینه مارس بازمی گردد.«
او به این نکته اشــاره کرد که از آغاز 
پاندمی در بهار، کانادا قابلیت تست و 
ردیابی ارتباطات خود را افزایش داده، 
تجهیزات محافظت شخصی بیشتری 
به دست آورده، تدابیر سالمت عمومی 
را بهبــود داده، پیروی از آن تدابیر را 
باال برده و سیستم مراقبت از سالمت 
خود را چنان متحول کرده که بتواند با 
این نوع وضعیت اورژانسی کنار بیاید.

احتمــاال  کــه  کــرد  تصدیــق  او 
گســترش های بیشــتری صــورت 
می گیرد، اما این باعث نمی شود همه 
مجبور شــوند خود را در خانه حبس 

کنند.
متخصصــان قبول دارند کــه کانادا 
احتماال از تجربه کشورهایی استفاده 
می کند که تا حــدودی موج دوم را 

تجربه کرده اند.
کشورهایی مانند اســپانیا و فرانسه 
اخیرا شاهد افزایش تعداد موارد ابتال 
بودند، اما مرگ و میر و بستری شدن ها 
خیلی زیاد نشد. این باعث شد قوانین 
کمی سفت  و سخت تر بشود، اما حتی 
به شــرایط قرنطینه مارس و آوریل 

نزدیک هم نشد.
دکتــر پرابات جا اپیدمیولوژیســت 
دانشگاه تورنتو و مدیر مرکز تحقیقات 
ســالمت جهانی در بیمارستان سن 

مایکل تورنتو گفت: »قرنطینه فقط 
در صورتــی مد نظر قرار می گیرد که 
ظرفیت سیستم سالمت مغلوب شود،  
که به نظر نمی رسد این سناریو برای 
کشــورهای اروپایی کــه زودتر از ما 
قرنطینه را کاهش دادند، اتفاق افتاده 

باشد «.
او گفت فاکتورهای بســیاری پشت 
این مسئله قرار دارد که کانادا مشغول 
بررسی آن هاست. یک نکته این است 
که جوانان بیشــتری دارند تســت 
می شــوند و در داده های تســتینگ 
دیده می شوند. همچنین درک بهتری 
از حمایت از بیمارســتان ها و مراکز 
مراقبت بلندمدت به وجود آمده است.
جا گفــت: »افراد مســن حاال کمتر 
در معرض جوانان قــرار دارند. آن  ها 

منزوی تر هستند«.
وایســمن گفت بــاور دارد اگر تعداد 
موارد باال برود کانادا شاهد »معکوس 
شدن فازها« خواهد بود و فعالیت های 
با ریســک باالتر کنســل شــده اما 
فعالیت های با ریسک پایین ادامه پیدا 

می کنند.
وایسمن معتقد اســت افتتاح دوباره 
مــدارس یــک »متغیر بــزرگ« در 
شــرایط آینده کانــادا خواهد بود و 
می تواند باعث سفت و ســخت شدن 

دوباره قوانین بشود.
او  در ادامه گفت: »این تستی بزرگ 
برای سیســتم ما خواهــد بود چون 
عمال حبــاب خیلی ها را می ترکاند و 
در ارتباط با تعــداد خیلی زیادی از 
افراد پتانسیل شکل گیری زنجیره های 
انتقال را به وجود می آورد. باید دو یا 
چند هفته بعد از تاریخ افتتاح مدارس 
صبر کنیم تا اثرات این مسئله را درک 

کنیم«.

تغییر در قوانین بهداشت عمومی 
بریتیش کلمبیا

ایرانیان کانــادا- هم زمــان با اعالم 
اصالحات بهداشــت عمومی جدید، 
بــرای جلوگیری از شــیوع ویروس 
کووید۱۹ توســط مقامات بهداشت 
ایالت، دو مورد دیگــر از مرگ بر اثر 
ابتال به کرونا تأیید شد. بریتیش کلمبیا 
کلوپ های شبانه و سالن های ضیافت 
مستقل را تعطیل کرد و به رستوران ها 
دستور داد از ساعت ۱۰ شب به بعد 

مشروبات الکلی سرو نکنند.
 هم چنین به سایر مکان های عمومی 
دســتور داده شده اســت که صدای 
موسیقی را پایین بیاورند و محیط را 
آرام نگه دارنــد. زیرا موارد کووید۱۹ 
هم چنان در اســتان افزایش می یابد.   
کافه ها و رستوران ها باید ساعت ۱۱ 
شب بسته شوند، مگر این که در حال 

سرو غذا باشند. 

تغییــرات در دســتورات بهداشــت 
عمومی در حالی صــورت می گیرد 
که، ایــن ایالت 42۹ مــورد جدید 
کووید۱۹ را طی یــک دوره ی چهار 
روزه  تعطیالت آخــر هفته گزارش 

کرده است. 
دکتر بانی هنری، افسر ارشد بهداشت 
ایالت، گفــت: ۱2۳ مورد از جمعه تا 
شنبه ثبت شده اســت ، ۱۱۶ مورد 
بین شنبه و یکشنبه ، ۱۰۷ مورد بین 
یکشنبه و دوشنبه و ۸۳ مورد جدید 
بین دوشــنبه و سه شنبه تأیید شده 

است. 
هنری هم چنان تکرار کرد که ساکنین 
این اســتان، باید با نزدیک شدن به 
فصل پاییز، ارتباطات اجتماعی خود را 
کاهش دهند و نهایتاً در گروه های پنج 

یا شش نفره تعامل کنند.
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ثبت هزار  مورد کرونا 
در سفرهای هوایی کانادا

مداد- به گزارش ســی.تی.وی، طبق گزارش آژانس بهداشت عمومی کانادا، از 
چهار فوریه تا 24 اوت سال جاری، ۹۷۳ پرواز در کانادا انجام گرفت که حداقل 
یک مسافر مبتال به کرونا را در خود حمل می کردند. از این تعداد بیش از ۳۷۰ 

پرواز داخلی و ۶۰۰ پرواز بین المللی بودند.
مــارک گارنو، وزیر حمل ونقل کانادا در یک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که 
دولت یک رویکرد بســیار جدی را در پیش می گیرد تا خطر ورود مســافران 
مبتال به کووید ۱۹به کانادا را به حداقل برساند. این اقدامات شامل آزمایش های 
غربالگری، ســنجش دمای مسافران پیش از پرواز و اجبار استفاده از ماسک در 

حین پرواز می شود.
ازآن جهت که پیگیری قرنطینه ۱4 روزه مســافران از طریق صنعت سفرهای 
هوایی دشــوار است، این صنعت در تالش است تا راه حل های خالقانه تری ارائه 
دهد. برای نمونه با استفاده از آزمایش داوطلبانه، مشخص می شود که چه تعداد 
مسافر بین المللی که وارد کانادا می شوند در ۱4 روز قرنطینه، تست کرونایشان 
مثبت می شود. این عمل گزینه های ایمن و مبتنی بر شواهد را در اختیار دولت 
قــرار می دهد.  قوانین اعمال جریمه برای افرادی که قرنطینه ورود به کانادا را 
رعایت نمی کنند، می تواند عاملی کمک کننده محسوب شود. بر همین مبنا، از 
اول سپتامبر سال جاری 2۰ مورد جریمه معادل ۱۸ هزار دالر اعمال شده و دو 

نفر به زیر پا گذاشتن قانون قرنطینه متهم شدند.

به رغم بسته بودن مرزها به علت پاندمی کرونا،
 بیش از 1۸هزار نفر تالش کردند

 وارد کانادا شوند
به رغم این که دولت فدرال از مارس 
گذشــته مرزها را به منظور مقابله با 
شیوع کووید۱۹ بست، در این مدت 
بیش از ۱۸هــزار تبعه خارجی که با 
اهداف مختلف از جمله تجارت، دیدار 
بــا نزدیکان یا بازدیــد از کانادا قصد 
ورود به کشــور را داشتند، از گمرک 

بازگردانده شدند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبــق اعالم آژانــس خدمات مرزی 
کانادا در فاصله 22مارس تا 2سپتامبر 
۱۸هزار و 4۳۱نفر از ورود به کشــور 
منع شدند چرا که مقامات سفرهای 
آن ها را »اختیاری« تشخیص دادند. 
اکثر این افراد )۱۶هزار و ۷۰نفر( اتباع 
آمریــکا بودند در حالی که 2۳۶۱نفر 
نیز ملیت های مختلفی داشــتند که 
عمدتــا از طریق آمریکا قصد ورود به 

کانادا را داشتند.
عالوه بر این 44۸نفر نیز که از طریق 
هواپیما و به طور مستقیم از کشورهای 
دیگر وارد کانادا شده بودند، بازگردانده 

شدند.
از طــرف دیگــر اداره گمــرکات و 
حفاظت از مرزهای آمریکا نیز گزارش 
داد ۶۸۷۸نفــر نیز کــه بین ماه های 

مارس و ژوئیه قصد داشتند از طریق 
مرزهای کانادا وارد خاک آمریکا شوند، 

بازگردانده شدند.
طبق اعالم همین نهــاد، 24۷۹نفر 
از این افراد کانادایــی و 4۳۹۹نفر از 

کشورهای دیگر بودند.
طبق توافقی که میان آمریکا و کانادا 
صورت گرفته است، مرزهای مشترک 
دو کشور تا بیست و یکم سپتامبر به 
روی سفرهای غیراساسی بسته خواهد 

ماند.

پیوستن مهاجران به خانواده،  اولویت مهاجرتی دولت کانادا
دیدگاه شــهروندان کانادا نسبت به 
مهاجران همواره مثبت بوده اســت. 
شــهروندان کانادا به مهاجــران به 
عنــوان عامــالن پیشــرفت اقتصاد 
کشور در بلندمدت می نگرند و برای 
پایدار بودن اقامت شــان ، از مهاجرت 
افراد خانواده ایــن مهاجران تازه وارد 
حمایت می کننــد. پایین آمدن آمار 
ورود پناهجویان به میزان ۸5 درصد 
و همچنین تقلیل گزینش از طریق 
برنامه های کفالت افــراد خانواده به 
میــزان ۷۸ درصــد در دوران مبارزه 
با ویــروس کرونا موجب کندی روند 
تامین ســهمیه پذیرش مهاجران و 
نیروی کار به این کشــور شده است. 
در این میان، گزینش متخصصان نیز 
نسبت به دوره مشــابه سال قبل به 
میزان 52 درصد در دوران پندمیک 

کاهش یافته است.
حدود ۳۶ درصد از پاســخ دهندگان 
طــی یــک نظرســنجی جدید که 
توســط انجمن مطالعات کانادا انجام 
شده است در پاسخ به اینکه اولویت 

گزینش مهاجران باید به کدام دسته 
اختصاص داده شود؟ گفته اند که باید 
اولویت مهاجرتی در ســال 2۰2۰ به 
اعضای خانواده افــرادی که در کانادا 
زندگــی   می کنند، داده شــود. نکته 
قابل توجه این اســت که پاسخ های 
دریافت شــده در نظرسنجی مشابه 

در ســال 2۰۱۶ دارای درصد بسیار 
پایین تری بوده است و تنها ۳۰ درصد 
از شرکت کنندگان بر این باور بوده اند.

شــرکت کنندگان این نظرسنجی، از 
استان آلبرتا در میان شرکت کنندگان 
استان های دیگر بیشترین حمایت را 
از پیوستن اعضای خانواده ها داشته  اند 

و پس از آلبرتا، به ترتیب استان های 
انتاریو، منیتوبا بیشــترین حمایت را 
استان  از  شرکت کنندگان  داشته اند. 
ساسکاچوان کم ترین حمایت از این 

اولویت گذاری را ابراز داشتند.
این نظرسنجی از بین ۱5۳۱ کانادایی 
باالی ۱۸ سال در فاصله ۳۱ جوالی 
تا 2 آگوســت انجام شده است. افراد 
شرکت کننده بر اساس جنسیت، سن، 
زبان مادری، منطقه، سطح تحصیالت 
و حضور فرزنــدان در خانوار انتخاب 
شده  اند تا از هر طیف نماینده ای وجود 

داشته باشد.
بســیاری بر ایــن باورند کــه کانادا 
به میــزان کافی از انســجام خانواده 
مهاجران و شــهروندان کانادایی در 
دوران پندمیک حمایت نکرده است. 
زیرا بســیاری از اعضای خانواده ها به 
خاطر تاخیر در رسیدگی درخواست 
مجوز ورود، از خانواده خود در کانادا 

جدا مانده اند.
بر اساس این باور یکی از نمایندگان 
پارلمــان کانادا فراخوانــی با بیش از 
۶۰۰۰ امضــا داده اســت و بــا ارائه 
درخواســت به کمیته بررســی امور 
و قوانین مهاجــرت در مجلس عوام 
درخواست کرده است که به همسران 
کانادایی هــا و فرزندانشــان ویــزای 
 Special اقامت موقــت خاص یــا
 Temporary Resident Visa
داده شــود تا هر چه ســریع تر این 
افــراد بتوانند در کنــار خانواده خود 
در کانــادا زندگی کننــد. تایید این 
الیحه پیشنهادی موکول به بازگشت 
نمایندگان در تاریخ 2۳ سپتامبر به 

مجلس عوام شده است.
در میان شــهروندان کانــادا، جوانان 
بیــش از همه کانادایی هــا موافق با 
پذیرش مهاجران و اولویت گذاری بر 
پیوستن افراد خانواده هستند. و اعتقاد 
دارند مهاجرت به ترمیم اقتصاد کانادا 

در بلندمدت کمک   می کند.
در نتیجه این نظرسنجی، حدود ۶۰ 
درصد موافق این هستند که مهاجرت 
به اقتصاد کانادا کمک   می کند و 22 
درصد هم بر این باورند که مهاجرت 
به ترمیم اقتصاد کانادا ضرر خواهد زد 

و ۱۸ درصد نظر خنثی داشته اند.
الزم به ذکر است که پاسخ دهندگان 
از منطقه استان های مجاور اقیانوس 
آتالنتیک که با خطر رکود اقتصادی 
و سیر نزولی جمعیت بیشتر از دیگر 
استان ها مواجه هســتند، بیشترین 

تعداد موافق را داشته اند.
تمامــی  مهاجــرت  وزرای  اخیــرا 
اســتان های کانادا طی دیداری با هم 
به بررســی آینده مهاجــرت پس از 
بحران کرونــا پرداخته  اند و در مورد 
اهمیت دانشجویان بین المللی و جذب 
مهاجر به مناطق روستایی کانادایی 

پرداخته اند.
معصومه علی محمدی )هفته(

در واکنش به همه گیری کرونا ، برنامه مهاجرت ایالتی آلبرتا، 
قوانین موقتی جدیدی را در نظر گرفته است 

ایرانیان کانادا- ایالت آلبرتا هم چنان 
درخواست های مهاجرت را پذیرش و 
رسیدگی می کند؛ اما برنامه مهاجرت 
ایالتی آلبرتا، اقدامات موقتی جدیدی 
را در واکنــش به همه گیری کرونا در 

نظر گرفته است.
 برنامه ی مهاجرت استانی آلبرتا اعالم 
کرده اســت که اکنون تمام مدارک 
مورد نیاز من جملــه امضاها را قبول 
می کند. صحت امضاها از طریق تماس 

تلفنی یا ایمیل تایید خواهد شد. 
متقاضیانــی که دارای شــرایط زیر 
هستند می توانند فرم درخواست خود 

را ناقص تحویل دهند: 
- ارائه درخواست یا اپالی کردن پس 

از 2۹ آپریل؛ 
- واجد تمام شرایط برنامه مهاجرت 

استانی آلبرتا؛ 
- توضیح کتبی مبنی بر علت ناقص 

بودن درخواست؛ 
- ارائــه شــواهدی دال بــر اینکــه 
درخواســت خود را بــرای دریافت 
مدارک به نهاد مربوطه ارائه داده اند 
و یا ثابــت کنند که نهاد/طرف صادر 
کننده مدرک به خاطر کرونا تعطیل 

است؛ 
- در صورت درخواســت برای مسیر 
مهاجرتی فرصــت آلبرتا باید نتیجه 
آزمون زبــان را اعالم کنند و یا ثابت 
کنند کــه در روز 2۹ اکتبر 2۰2۰ یا 
قبــل از آن در آزمون زبان شــرکت 

کرده اند؛
- در صورت درخواســت برای مسیر 
مهاجرتی اکسپرس انتری آلبرتا باید 
نتیجــه آزمون زبان معتبــر خود یا 
ارزیابی مدرک تحصیلــی)ECA( را 

اعالم کنند. 
متقاضیانی کــه در روز 2۹ آپریل یا 
قبل از آن اپالی کرده اند و نتوانسته اند 
مــدارک را تحویــل دهنــد، باید: - 
توضیحی کتبی ارائه کنند و بگویند 
که چرا نتوانســتند مدارک را به طور 

کامل تحویل دهند؛ 
- شــواهدی دال بر ایــن ارائه کنند 
که درخواســت خود را برای دریافت 
مدارک به نهاد مربوطه ارائه داده اند و یا 
ثابت کنند که نهاد/طرف صادرکننده 
مدرک به خاطر کرونا تعطیل است. 
از زمان ارسال مدارک، آلبرتا ۶۰ روز 

به متقاضیانی که مدارکشــان ناقص 
است فرصت می دهد. پس از 45 روز 
معلوم خواهد شــد که آیا این مهلت 
۶۰ روز تقویمی دیگر و نهایتا تا شش 
ماه تمدید خواهد شد یا خیر. در این 
برهه از زمان بر اساس اطالعات فوق 

بررسی هایی انجام خواهد شد. 

 مســیر مهاجرتی اکسپرس انتری 
آلبرتا

 پذیرش ها هم چنان طبق روال سابق 
مسیر مهاجرتی اکسپرس انتری آلبرتا 
ادامه خواهند داشــت. امــا در حال 
حاضر تنهــا متقاضیانی که در آلبرتا 
مشغول زندگی و کار هستند انتخاب 
خواهند شد.  این متقاضیان باید واجد 

شریط زیر باشند: 
- در حال حاضر ساکن کانادا باشند 

حتی اگر در منزل کار می کنند؛ 
- برای اشــتغال در شغل خود دارای 

ویزای کار باشند؛ 
- دارای شــغل تمام وقت، با حداقل 
 LMIA دستمزد استانی، واجد شرایط

باشند؛ 
- و در شــغل واجد شرایط کار کنند. 
مشــاغل غیر واجد شرایط مشاغلی 
هستند که در بین مشاغل دولتی با 
دستمزد باال و با دستمزد پایین و نیز 
در فهرست مشاغل غیرواجد شرایط 

آلبرتا مشخص شده اند.
 متقاضیانی که قبــل از همه گیری 
کرونا تمــام وقت کار مــی کنند و 
متقاضیانی که در شغل نیازمند مجوز 
و گواهــی کار مشــغول بوده اند و در 
بحران کرونا نمی توانند گواهی و مجوز 
خود را تمدید کنند و یا در این رابطه 
با مشکل بر خورده اند نیز از مهلت ۶۰ 

روزه بهره مند خواهند شد. 
چنانچــه متقاضیــان در مدت اخیر 

در اســتان آلبرتا فاقد سابقه اشتغال 
بوده اند درخواست هایشــان تا اطالع 

ثانوی رسیدگی نخواهد شد. 

 مسیر مهاجرتی فرصت آلبرتا 

متقاضیانی که به خاطر فاصله گذاری 
اجتماعی در خانه کار می کنند، هنوز 
واجد شرایط مسیر مهاجرتی فرصت 

آلبرتا هستند. 
اگر متقاضیان تنها برخی از وظایف کار 
خــود را در این مدت انجام می دهند 
هم واجد شرایط خواهند بود چرا که 
پس از پایان بحران قصد بازگشت به 

کار خود را دارند.
 متقاضیانی که به خاطر بحران کرونا 
تغییراتی  اشتغال شــان  وضعیت  در 
ایجاد شده نیز تا ۶۰ روز فرصت دارند. 
این افراد شــامل بیکاران، شاغالن در 
مشاغل غیر واجد شــرایط، شاغالن 
در شغلی متفاوت از شغل اصلی شان، 
یا دارندگان ویــزای کار پس از فارغ 
التحصیلی یا PGWP که در زمینه ای 
غیر از رشته تحصیلی شان مشغول به 

کار هستند، می شوند. 
اداره ی  متقاضیان می بایســت  تمام 
مهاجــرت کانــادا و نیــز برنامه ی 
مهاجرت اســتانی آلبرتا را نسبت به 
هرگونه تغییر در نشانی اقامت، نشانی 
ایمیل، وضعیت اشتغال، شماره تلفن 
و یا وضعیت تاهل خود حتی پس از 

انتخاب شدن مطلع کنند.
 اگر وضعیت اشتغال یک متقاضی به 
خاطر همه گیری کرونا تغییر کند ۶۰ 
روز تقویمی زمــان در اختیار خواهد 
داشت، تا وضعیت اشــتغال خود را 
بازیابی کند تا بتواند همچنان منتخب 
اســتان باقی بماند. اگر متقاضی به 
اســتان دیگر برود انتخاب او منتفی 

خواهد بود.

اتاوا اعالم کرد:
تسهیل ورود اتباع لبنانی به کانادا

در حالی که یک ماه از انفجار مرگبار و ویرانگر بیروت می گذرد، کانادا اعالم کرد 
ورود اتباع لبنانی را که تحت تاثیر این انفجار قرار گرفته اند و مایل به پیوستن 
به نزدیکان خود در کانادا هستند، تسهیل می کند. وزارت مهاجرت، پناهندگی 
و شهروندی کانادا با انتشار حکمی در وبسایت خود اعالم کرد تقاضاهای صدور 
روادید برای بستگان درجه یک خانواده های کانادایی و دارندگان مقیم دائم کانادا 

را در اولویت قرار می دهد.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، طبق اعالم وزارت مهاجرت، شــرط بررسی 
ســریع و بدون نوبت درخواست های این افراد این است که آن ها شخصا تحت 
تاثیر انفجارهای بیروت قرار گرفته باشــند. وزارت مهاجرت اسامی محله های 

بیروت را که در این انفجار آسیب دیده اند در وبسایت خود منتشر کرده است.
همچنین افراد متقاضی نباید به هیچ وجه آثار و عالئم بیماری کرونا )تب، سرفه، 
مشکالت تنفسی( داشته باشند و قواعد و مقررات قرنطینه اجباری دو هفته ای 

را نیز رعایت کنند.
وزارت مهاجرت کانادا تصریح کــرد دولت فدرال به گونه ای عمل خواهد کرد 
که شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم کانادا حاضر در لبنان بتوانند به 
ســرعت و به راحتی به کشور بازگردند. برای این کار دولت کانادا رسیدگی به 
اسناد سفر شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم کانادا را که در لبنان به 
سر می برند، در اولویت قرار خواهد داد و از برخی هزینه های مربوط به این روند 

نیز چشم پوشی خواهد کرد تا بازگشت آن ها به کشور تسهیل گردد.
شهروندان لبنانی که در کانادا به سر می برند و به علت پیامدهای بحران بیروت 
نمی توانند به کشورشان بازگردند، می توانند به عنوان مقیم موقت کانادا، تقاضای 

تمدید یا تجدید اقامت کنند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

دولت انتاریو هم
 به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن افتاد

ایرونیا- با افزایش سرسام آور بهای 
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو 
دریافت  جمله  از  هایی  گزینه   ،
مالیات از خریداران خارجی مسکن 
دارایی دولت  و وزیر  مطرح شده 
استانی اجرای آن را راهکاری برای 

آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7 
افزایش  بزرگ  تورنتو  در  درصد 
 detached قیمت  متوسط  و  یافته 
به 1.۵ میلیون دالر رسیده   home
دارایی  وزیر  سوسا  چارلز   . است 
با شجاعت اعالم  قبل  انتاریو سال 
که  را  راهی  استان  این  بود  کرده 
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد 
کرد و در نظر ندارد همچون آنها 
مسکن  خارجی  خریداران  برای 

مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
انتاریو  لیبرال  دولت  عوض  در 
مالیات انتقال مسکن برای خریداران 

خانه اولی را کاهش داد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها، 
فکر  به  و  داده  عقیده  تغییر  سوسا 

چاره افتاده است.
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد 
تورنتو  مسکن  بازار  تازه  وضعیت 
گفت :» من بخوبی از روند افزایش 
باخبرم.  اخیر  سال  یک  در  قیمتها 
یک سال قبل فکر می کردم باید به 
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا 
کند ولی حاال نگران کم شدن عده 
ای هستم که توانایی مالی ورود به 
بازار را دارند. هر کجا را که  این 
درحال  ای  عده  کنی،  می  نگاه 
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی 
باالتر برای خرید هستند و من نسبت 

به این قضیه حساسیت پیدا کرده ام. 
و  دارم  نظر  در  را  گزینه  چند  من 
مالیات برای خریداران خارجی هم 

یکی از آنهاست .«
نقش  تایید  از  سوسا  حال  این  با 
در  خارجی  خریداران  کلیدی 
باال رفتن قیمتها خودداری کرد و 

گفت انتاریو سهم قابل توجهی از 
مهاجران بین استانی را در این اواخر 
داشته است . در سه ماه سوم سال 
قبل ، نزدیک به 11۶۰۰ نفر از دیگر 
استانها به انتاریو مهاجرت کردندو 
به این ترتیب روندی که سالها در 
به  انتاریو  از  مردم  بیشتر  مهاجرت 

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

کرد  تاکید  حال  عین  در  سوسا 
تورنتو  در  بازدارنده  اقدامات  اگر 
صورت بگیرد ، باید نگران شرایط 
انتاریو  مناطق  دیگر  در  قیمت 
بود:»اگر ما اقدامی در تورنتو انجام 
ساکنان  برای  آن  معنای   ، دهیم 

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

«رفت و آمد چرا؟»

آمادگی تست Citizenship «قبولی صددرصد»
مترجمین همراه 

در کلیه امور تجارى، مهاجرتى، دادگاهى، پزشکى

با بهترین متد در کم ترین زمان

 4139-881-778 و 604-441-7464

تدریس خصوصی زبان و موزیک
 توسط استادان دانشگاه در منزل شما

فرانسه، اسپانیائى، فارسى و انگلیسى
ESL, IETLS, TOEFL 
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آمار نگران کننده 
مسافرانی که پس از بازگشت به کانادا

 از قوانین قرنطینه تخطی می کنند

ایرونیا- پزشک ارشد انتاریو می گوید 
مســافران بین المللی که بر حســب 
قانون موظف هستند بعد از بازگشت 
به کانادا خودشــان را قرنطینه کنند 
در حالی گیر افتاده اند که در محیط 
عمومی در حال نادیده گرفتن قوانین 

قرنطینه بودند.
دکتر دیوید ویلیامز چهارشــنبه در 
یــک کنفرانس خبــری گفت تعداد 
قابل توجــه از افرادی کــه به کانادا 
برمی گردند »قانون قرنطینه فدرال را 
حفظ نکرده یا از آن پیروی نکرده اند«.
ویلیامز گفــت: »آن هــا قرنطینه را 
شکسته و در محیط عمومی هستند. 
این ها مسائلی بسیار نگران کننده برای 
خود من و تیم ما در انتاریو هستند«.

او همچنیــن گفت افــرادی که باید 
در قرنطینــه باشــند در برنامه های 
اجتماعی شرکت می کنند. او گفت تا 
به حال چند مورد ابتال به کووید-۱۹ 
در  گردهمایی های مختلف شناسایی 

شده است.
ویلیامــز نگفت چند نفــر در انتاریو 
قوانین را زیر پا گذشته اند و آیا جریمه 

خواهند شد یا خیر.
از اول آگوســت، حداقــل 45 پرواز 
در تورنتو به زمین نشســته که بعدا 

مشخص شــده مسافران آن مبتال به 
کروناویروس بوده اند. پروازهای حاوی 
مسافران مبتال در دیگر فرودگاه های 
سراسر کشور از جمله ونکوور، مونترال 
و کلگری هم به زمین نشسته اند، اما 

بیشتر آن ها در تورنتو بوده است.
با وجود اینکه تعــدادی از ایرالین ها 
و شرکت های سفر دوباره دارند برای 
سفر بین المللی تبلیغ می کنند، دولت 
فدرال هنوز به مردم پیشنهاد می کند 
برای دالیل غیرضروری کشور را ترک 
نکنند. برای آن هایــی که این کار را 
بازگشــت  انجام می دهند، در زمان 
بدون توجه به اینکــه عالئمی دارند 
یا نــه، قرنطینــه ۱4 روزه اجباری 
اســت. آن ها همچنین باید در رفت و 
آمد به محل قرنطینه ماســک بزنند 
و اپلیکیشــن ArriveCAN را دانلود 
کرده و تا 4۸ ساعت پیش از رسیدن، 

اطالعات خود را ارسال کنند.
تخطی از قوانین قرنطینــه ورود به 
کانــادا می تواند منجر به شــش ماه 
زندان یا ۷5۰ هزار دالر جریمه شود. 
پلیس سلطنتی و پلیس های استانی و 
محلی هم می توانند مردم را جریمه 
کننــد و مبلغ جریمه بیــن 2۷5 تا 

iroonia.ca .۱۰۰۰ دالر خواهد بود

جریمه نقدی و اخراج چهار آمریکایی در ونکوور
 به دلیل تخطی از  قانون قرنطینه بریتیش کلمبیا

ایرونیا- پلیس فدرال کانــادا  اعالم کرد چهار آمریکایی بخاطر تخطی از 
قانون قرنطینه استانی  هر یک 5۰۰ دالر جریمه شده  و سپس به آمریکا 
بازگردانده شــدند. داون رابرتس ســخنگوی پلیس گفــت گزارش تردد 
خودرویی با پالک آالســکا اواخر ماه گذشته در منطقه ونکوور باعث شک 
ماموران را برانگیخت .  پس از بازرســی خودرو مشخص شد  راننده و سه 
سرنشــین آن از محدودیت های تعیین شده برای رانندگانی که از طریق 
کانادا به سمت آالسکا رفت و آمد می کنند.، تخطی کرده اند. چنین مسافرانی 
اجازه دارند در یک بازه زمانی منطقی، مســتقیم ترین مسیر ممکن را به 
سمت مقصد خود انتخاب کنند و یک برچسب دریافت می کنند که نشان 

می دهد تا چه تاریخی باید کشور را ترک کنند.
رابرتس می گوید این چهار مسافر به محل عبور مرزی پیس آرچ اسکورت 
شــدند. رابرتس می گوید هیچ نشــانی وجود ندارد که آن ها خطری برای 

iroonia.ca .سالمت عمومی ایجاد کرده باشند

همه گیری کرونا باعث اتحاد کانادایی  ها شده است
پــرژن میرور- بر اســاس نتایج یک 
نظرسنجی عمومی بین المللی، مردم 
کانادا بر این باور هســتند که بحران 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ باعث 
اتحاد آنها شــده، در حالی که مردم 
آمریکا این بیماری را باعث وخیم تر 
شدن اختالف های فرهنگی و سیاسی 

جامعه خود می دانند.
دو ســوم از پاسخ دهندگان کانادایی 
این نظرســنجی که توســط مرکز 
تحقیقی ) پیو( مستقر در واشینگتن 
دی سی آمریکا منتشر شده است باور 
دارند که در نتیجه بیماری کووید-۱۹ 
مردم کانادا بیشــتر با یکدیگر متحد 
شــده اند، در حالیکــه ۷۷ درصد از 
این  آمریکایی  کننــدگان  شــرکت 
نظرسنجی نظرشان بر این است که 

مردم آمریکا از یکدیگر دور شده اند.
در گــزارش منتشــر شــده مرکز 
تحقیقی پیو آمده است که در آمریکا 
با  محدودیت های وضع شده مرتبط 
همه گیری ویروس کرونا و تاثیرات آن 
بر بازگشایی اقتصادی این کشور باعث 
بروز اختالف های شــدید بین مردم 

شده و تقریباً ســه چهارم از شرکت 
کنندگان در این نظرســنجی اظهار 
داشتند که در ایاالت متحده آمریکا 
نســبت به زمان پیش از شروع همه 
گیری کرونا اختالف نظر بیشتری در 

میان مردم مشاهده می شود.
در قســمت دیگری از گــزارش این 
نظرســنجی آمده اســت که نزدیک 
به ســه چهارم پاســخ دهندگان در 

دانمارک گفتنــد که اتحاد مردم این 
کشور پس از شروع همه گیری کرونا 
بیشتر شده اســت. بیش از نیمی از 
شرکت کنندگان این نظرسنجی در 
کانادا، ســوئد، کره جنوبی و استرالیا 
نیز گفته اند که مردم کشورهای آنها از 
زمان آغاز همه گیری بیشتر از گذشته 

متحد شده اند.
در کانادا ۸۸ درصد از پاسخ دهندگان 
این نظر سنجی اقدامات دولت خود 
در برابر بیمــاری کووید-۱۹ را تایید 
کردند. اما در آمریکا فقط 4۷ درصد با 
اقدامات دولت این کشور در برابر همه 

گیری ویروس کرونا موافق هستند.
بر اســاس اعالم مرکز تحقیقی پیو، 
ارتباط مشخصی بین ناامیدی پاسخ 
دهندگان در پاســخ خود به اقدامات 
دولت کشــور خود علیه همه گیری 
در کشورشــان و احســاس اختالف 
بین مردم و وخیم تر شدن این وضع 

مشاهده می شود.
در بخشی از این گزارش نوشته شده: 
»در هر کشوری که مورد نظرسنجی 
قرار گرفت، افرادی که فکر می کنند 
کشــور آنها در برخورد با همه گیری 
کرونــا بد عمــل کرده اســت اغلب 
نظرشان بر این است که اختالف بین 

مردم آن کشور نیز بیشتر از گذشته 
شده است.«

در این نظرسنجی افرادی از ۱4 کشور 
از جمله انگلســتان، فرانسه، ایتالیا، 
استرالیا، ژاپن و کره جنوبی نیز شرکت 

داشتند.
 اغلــب شــرکت کننــدگان در این 
نظرســنجی بر این عقیده بودند که 
بیماری کووید-۱۹  گسترش جهانی 
می توانســت با پاســخ قویتر جهانی 
و همکاری بیشــتر بین المللی تحت 

کنترل درآید.
به طور متوسط 5۹ درصد از شرکت 
کنندگان در این نظرســنجی اعالم 
کردند که اگر کشور آنها با کشورهای 
دیگر همکاری بیشتری می کرد تعداد 
موارد ابتال به ویروس کرونا می توانست 
بسیار کمتر از میزان فعلی باشد. در 
مقابل، حــدود ۳۶ درصد از این افراد 
نیز گفته اند کــه چنین همکاری در 
میان کشــورها اثری بر کاهش تعداد 

موارد ابتال نمی داشت.
در آمریــکا، 5۸ درصد گفتند که اگر 
این کشور با کشورهای دیگر همکاری 
می کرد تعــداد موارد ابتــال به این 
بیماری می توانست بسیار پایین تر از 

میزان فعلی باشد.
تاثیر همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
به طور نامناســبی در میــان زنان و 
مردان تقسیم شــده است. در میان 
زنان شرکت کننده در این نظرسنجی، 
۶۹ درصد گفتند که زندگی آنها پس 
از همــه گیری کرونا به میزان زیاد یا 
میزان قابل توجهی تغییر کرده است 
اما فقط 5۷ درصــد از مردان چنین 

نظری داشتند.
در سراســر کانادا ۱۰۳۷ نفر در این 
نظرسنجی که از ۱5 ژوئن تا 2۷ ژوئیه 
و از طریق تماس تلفنی برگزار شــد 
شــرکت کردند. در آمریکا نیز ۱۰۰۳ 
نفر از تاریخ ۱۶ ژوئن تا ۱4 ژوئیه در 

این نظرسنجی شرکت داشتند.
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رهبر جدید 
حزب محافظه کار کانادا،

 ارین اوتول کیست؟
اریل اوتول برخالف اکثر پیش بینی ها 
و به رغــم انتظــار خیلی هــا در دور 
ســوم انتخاباِت ریاسِت جدید حزب 
محافظه کار با کسب 5۷ درصد آرا به 
پیروزی رسید و سکان هدایت حزب 
محافظه کار و جناح مخالف رسمی در 

پارلمان کانادا را به دست گرفت.
بســیاری از ناظــران از انتخابات این 
دوره ریاست حزب محافظه کار کانادا 
به عنوان بزرگ ترین نمایش یک حزب 
سیاسی در تاریخ کشور یاد می کنند. 
نزدیک به ۱۷5 هــزار محافظه کار از 
2۷۰ هزار عضو واجد شرایط در این 
رأی گیری شرکت کردند. مشکلی که 
به علت نقص فنی در ماشین شمارش 
آرا به وجود آمد نزدیک به چهار هزار 
رأی را پاره کرد و کار شــمارش آرا را 

حدود پنج ساعت به تأخیر انداخت.
خیلی ها پیش بینی می کردند که پیتر 
مک کی، رقیب ارین اوتــول در این 
انتخابات که سیاستمداری کارکشته 
و همســر نازنین افشــین جم است، 
به پیروزی خواهد رســید اما پس از 
شکست دریک اسلون و لزلین لوئیس 
در دورهای اول و دوم، در دور ســوم 
آرا به ســبد ارین اوتول سرازیر شد و 
درنهایت اوتول توانســت با شکست 
مک کی رهبــر جدید محافظه کاران 
شــود. ارین اوتول در انتخابات قبلی 
ریاست حزب محافظه کار نیز شرکت 
کرده بود اما پس از شــییر و برنیه در 
جایگاه سوم قرارگرفته بود. بااین حال 
شکست اوتول موجب نشد که میدان 
رقابــت را خالی کند. اوتول ســابقه 

خدمــت در نیروی هوایــی کانادا را 
دارد، در رشــته حقوق تحصیل کرده 
و در ایــن زمینــه به عنــوان وکیل 
شرکت ها تجربه اندوخته است. اوتول 
به دلگرمی و پشتوانه همین تجارب، 
بارها در ماه های اخیــر تأکید کرده 
است که در صورت رسیدن به ریاست 
حزب محافظه کار اساس کار خود را 
اشــتغال زایی و تقویــت اقتصاد قرار 

خواهد داد.
بالفاصله پــس از اعالم قطعی نتایج 
محافظه کار،  حزب  ریاست  انتخابات 
ارین اوتــول در اولین پیام خود قول 
داد که برای تحکیم وحدت در حزب 
محافظه کار که در مبارزات انتخاباتی بر 
سر تعیین رهبر جدید دچار اختالف 
و تفرقه شــده بود، تالش کند. اوتول 
همچنیــن از اولین فرصتی که برای 
اظهارنظر به عنوان رهبر اپوزیســیون 
پیداکرده بود استفاده کرد و به دولت 
جاستین ترودو تاخت: »ما باید فساد 
و بی کفایتی لیبرال ها را افشا کنیم اما 
درعین حال باید برای تقویت، آبادانی و 

وحدت بیشتر کانادا بکوشیم.«
ارین اوتول که نماینده حوزه انتخابیه 
دورهام تورنتو اســت، در گذشــته 
به عنــوان وزیر امور کهنه ســربازان 
فعالیت کرده اســت. اوتــول که در 
انتخابات ریاســت حزب محافظه کار 
در اســتان کبک بیشــترین آرا را به 
دســت آورد در ســخنرانی خود که 
بخش هایی از آن را به زبان فرانســه 
ایراد کرد، گفت: »وقتی رســانه ها و 
روزنامه نگاران از رقابت بر سر ریاست 

حزب محافظه کار سخن بگویند، قطعاً 
به موفقیت بزرگ ما در استان کبک 

اشاره خواهند کرد.«
محافظه کار  حــزب  جدیــد  رئیس 
کانادا ســه روز پس ازاین پیروزی در 
مصاحبه ای با پاتریس روی مجری تله 
ژورنال Téléjournal درباره مســائل 
مرتبط بــا احیای اقتصــاد کانادا در 
دوره پساکرونا، تعلیق پارلمان کانادا 
به درخواست جاستین ترودو، کسری 
بودجه کشور، امکان برگزاری انتخابات 
زودهنگام، دفاع از حقوق شهروندان، 
کبک  وحدت  اجتماعی،  چالش های 
و همچنین اندیشــه ها، دیدگاه ها و 
سیاست های محافظه کارانه گفت وگو 

کرد.

زمانــی که شــما وارد رقابت برای 
تصدی ریاســت حزب محافظه کار 
شدید، آیا فکر می کردید که به این 

موفقیت دست پیدا کنید؟
 »بله. درســت اســت کــه خیلی ها 
من را به عنوان نامزد ریاســت حزب 
محافظه کار چنــدان جدی نگرفتند 
اما من از تیم فوق العاده ای برخوردار 
هســتم که به کارایی آن ایمان دارم. 
ما به سختی کار کردیم. من از داشتن 
این تیــم به خود می بالــم و به ویژه 
عملکرد آن را در استان کبک بسیار 
تمجید می کنم. من به لطف تالش ها 
و حمایت های این تیم پیروز شدم و 
آماده هستم که در انتخابات بعدی نیز 

پیروز شوم.«

شــما به عنوان رئیس جدید حزب 
محافظه کار کانادا، آیا دوست دارید 
که دولت جاســتین ترودو هر چه 

زودتر سقوط کند؟
»نه واقعاً این طور نیست. اولویت من 
رفاه و آسایش هر چه بیشتر کانادایی ها 
و بهبود شرایط کسب وکارهاست. الزم 
است که برای احیای اقتصادی کشور 
یک طرح مشخص و مستحکم داشته 
باشــیم و من برای همین به عرصه 
سیاسی واردشــده ام. بااین حال مهم 
اســت که آمادگی مواجهه با سقوط 
دولِت اقلیِت لیبرال را داشــته باشیم 
چراکه دولت ترودو با تعلیق پارلمان، 
آینده سیاسی خود را به قمار گذاشته 
است و ما برای انتخابات بعدی آماده 
هستیم. بااین حال همان طور که گفتم 
من فعــالً توجه و تالش خود را برای 
افزایش رفــاه کانادایی هــا متمرکز 

خواهم کرد.«
»جاســتین ترودو پس از رســوایی 
بنیاد خیریه »وی« و فشــارهایی که 
در این رســوایی در بحبوحه بحران 
کرونا متحمل شد، پارلمان را به حال 

تعلیق درآورد. مــا در حال حاضر با 
کسری بودجه بیشتر از ۳۰۰ میلیارد 
دالر روبرو هستیم و نرخ بیکاری نیز 
در کشــور به شــدت باال رفته است. 
در این شرایط مهم ترین مسئله این 
اســت که یک طرح احیای اقتصادی 
در دست داشته باشیم. من مرد عمل 
هســتم، برای احیای اقتصاد کشور 
طرح دارم و برای اجــرای این طرح 
یک تیم فوق العاده در اختیار دارم. این 
جاســتین ترودو است که باید درباره 
انتخابات زودهنگام آتی تصمیم گیری 

کند.«

آیا شما فکر می کنید که دولت ترودو 
بیش ازاندازه هزینه  در بحران کرونا 
کرده است؟ آیا شــما برای کاهش 
کسری بودجه نوشــداروی مؤثر و 

مناسبی دارید؟
»من اقتصاد کانادا را بزرگ تر خواهم 
کرد و تولید ناخالص داخلی کشــور 
را افزایش خواهم داد، اساس رویکرد 
من همین اســت. ما باید برای ایجاد 
تــوازن در بودجه تالش کنیم و برای 
تحقــق این هدف به روش عادالنه به 
شــرکت ها و کارگران کمک کنیم. 
من هفته آینــده دراین باره و در کل 
دربــاره طرحی که بایــد برای خارج 
کردن اقتصاد کانادا از این شرایط به 
اجرا گذاریم، با اعضای انجمن حزب 

محافظه کار رایزنی خواهم کرد.«
»ما باید به شــرکای خود، استان ها 
و دولت های اســتانی ازجمله دولت 
فرانسوا لوگو کمک کنیم. ما باید برای 
تقویت بخش بهداشت و درمان به ویژه 
بهبود شرایط سالمندان همکاری های 

منبع: نشرته هفته

تنگاتنگی داشته باشــیم. من طرح 
ویژه ای برای همکاری درباره خانه های 
سالمندان، حل مشکالتی که در دوره 
پاندمــی ظهور کردنــد و همچنین 
چالش هایــی که در دوره پســاکرونا 
بــا آن مواجــه خواهیم شــد، طرح 
مشــخصی تهیه خواهم کرد. دولت 
محافظــه کار دولتی جدی، مصمم و 
صدالبته اخالق مدار خواهد بود. بسیار 
حائز اهمیت است که رویکردی کاماًل 
متفاوت با دولت ترودو داشته باشیم.«

آیا با آگاهی از اینکه آرای سوسیال 
محافظه کارها کمک شایانی به شما 
کرده است، به فکر این هستید که 
حزب محافظه کار را بیشتر به میانه 

سوق دهید؟
نماینــده  یــک  به عنــوان  »مــن 
طرفــدار جنبش حق ســقط جنین 
به عنــوان  مــن  انتخاب شــده ام. 
نماینده پارلمــان درباره موضوعات و 
چالش های مهمی مثل سقط جنین، 
ازدواج هم جنس بازها طرح روشــن و 
مشــخصی دارم. من به عنوان رئیس 
جناح رســمی مخالف یــا به عنوان 
نخست وزیر از حق وحقوق شهروندان 
دفــاع خواهم کرد و بــه دیدگاه ها و 
نظرات همه شــهروندان کانادا حتی 
دیدگاه های مخالــف احترام خواهم 
گذاشت؛ اما همان گونه که در یونیفرم 
نظامی و در زمــان خدمت در ارتش 
عمل کرده ام، به عنوان نخســت وزیر 
نیز دفاع از منافع ملی کانادا و حقوق 
شهروندان را چه در داخل کشور و چه 
در عرصه بین المللی اساس کار خود 

قرار خواهم داد.«
»باید درباره چالش های مهم با مردم 
همه استان های کانادا ازجمله کبک 
ســخن بگوییم. با توجــه به همین 
دیدگاه ها، من تنها نامزد ریاست حزب 
محافظه کار هستم که طرح سیاسی 
ویژه ای برای کبک دارم. الزم است که 
جنبش خود را گسترش دهیم و در 
انتخابات آتی کرسی های بیشتری در 

پارلمان کبک به دست آوریم.«
»مــن در کبک متولــد و در انتاریو 
بزرگ شــده ام. به عنوان رئیس جدید 
حزب محافظه کار تالش خواهم کرد 
تــا در انتخابات آینده کرســی های 
بیشــتری در کبــک و انتاریو برای 
حــزب محافظه کار به دســت آورم. 
این مسئله شخصاً برای من اهمیت 
زیادی دارد. برای این کار باید در هر 
دو اســتان نامزدهای زن و مرد قوی 
و فوق العاده ای را برای انتخابات آینده 

معرفی کنیم.«

جنبش محافظه کار آمریکا و کانادا را 
چگونه با هم قیاس می کنید؟

کامالً متفاوت هستند چراکه آمریکا و 
کانادا دو کشور با شرایط و چالش های 
متفاوتی هستند. اولویت من در عرصه 
سیاســی تالش برای ارتقای آسایش 
شــهروندان در سرتاسر کشور است. 
من برای این کار تجربیات خوبی دارم 
و برای تحقق اهدافی که مدنظر دارم، 
بر روی کشور خودم متمرکز خواهم 

شد نه دیگر کشورها.

ترودو : کلید مقابله با تلفات باالی
 ناشی از »اوردوز« ،تامین موادمخدر 

فاقد ناخالصی است
ترودو  جاستین  نخست وزیر  ایرونیا- 
می گوید اتــاوا قصد دارد طی اقدامی 
جــدی  از عرضه مواد مخدر ایمن در 
بریتیش کلمبیا اطمینان حاصل کند. 
بحران اوردوز مواد مخدر صنعتی در 
این استان امســال جان ۹۰۰ نفر را  
گرفته است. او که با رادیو سی بی سی  
صحبت می کرد گفت دولتش رویکرد 
خود را بر پایه علم و شواهد قرار داده 
و از زاویه ســالمت و نه عدالت به این 

بحران نگاه می کند.
ترودو می گوید دولت در حال پیروی 
از رهنمودهــای مســئوالن ارشــد 
بهداشت عمومی از جمله دکتر بانی 
هنری افســر ارشد ســالمت استان 
بریتیش کلمبیا و دکتر ترزا تم افسر 

ارشد بهداشت عمومی کانادا است.
هــر دو پزشــک خواســتار افزایش 
دسترســی بــه عرضه ایمــن مواد 
غیرقانونی شده اند تا از مرگ و میر به 
خاطر مواد ســمی و تمرکز شدید بر 
آرامبخش های قوی از جمله فنتانیل 

جلوگیری شود.
هنری همچنان خواستار جرم زدایی از 
مقدار کم مواد برای استفاده شخصی 
اســت و ماه گذشــته تم هم همین 

پیشنهاد را داد.
ترودو در پاســخ به اینکه آیا دولتش 
این حرکت را در نظر می گیرد گفت 
عرضه مــواد ایمن کلیــد این ماجرا 
است و »این چیزی است که ما بدون 
برداشتن گام جرم زدایی از آن استفاده 

کرده ایم«.
او بــه این نکته اشــاره کرد که هنوز 
باید در زمینه مســکن، سالمت روان 
و دیگر خدمات حمایتی برای افرادی 
که با اعتیاد و بی خانمانی دست و پنجه 
نــرم می کنند، ســرمایه گذاری های 

چشمگیری انجام شود.
او گفت: »می دانیم کارهای بیشتری 
برای انجام دادن هســت، اما آن ها را 
مســئولیت پذیرانه انجام می دهیم و 
اطمینان حاصل می کنیم به مسائلی 
اولویت می دهیــم که در کوتاه ترین 
زمان ، بیشــترین تغییرات را ایجاد 
 کنند«. ترودو اضافه کرد که دولتش با 
وجود اعتراض از سوی رقبای سیاسی، 
از مکان هــای مصرف مــواد ایمن و 

عرضه مواد ایمن حمایت می کند.
iroonia.ca

آکواریوم »ونکوور« دوباره تعطیل شد

خبرکانادا- آکواریوم »ونکوور« از روز سه شنبه هشتم سپتامبر و به صورت 
موقت تعطیل شــد. در پی کاهش فروش بلیت در این مرکز تفریحی، 
تصمیم به تعطیلي آن گرفته شده است. با بسته شدن درهاي آکواریوم 
»ونکوور«، دست اندرکاران این مرکز به دنبال راهکارهایي براي تغییر مدل 

کسب و کار و سازگاری با رکود حاصل از همه گیری کرونا هستند.
روز دوشــنبه، ۳۱ آگوست، مدیرعامل شــرکت »Ocean Wise«، در 
اعالني عمومي اعالم کرد که آکواریوم برای سازگاری با دوران همه گیری 
کرونا، روزهای دشواری داشته است. به گفته وی در پی بسته شدن این 
مرکز در بهار امسال، مشکالت اقتصادی آن بیشتر شده و حتی دریافت 

کمک های مالی هم نتوانسته است به بهبود اوضاع کمک کند.
در مدت دو ماه تابســتان که آکواریوم باز بــود، فروش بلیط تقریباً ۸۰ 
درصد کمتر از ســال های قبل گزارش شد و ماهانه بیش از یک میلیون 

دالر متضرر شد.
تیمی از پرسنل آکواریوم به صورت اختصاصی از حیوانات مرکز مراقبت 
خواهند کرد. این آکواریوم با تیمی متشــکل از هفتادوپنج نفر از جمله 
زیست شناسان، کارشناســان مراقبت از حیوانات، تکنسین های بررسی 
کیفیت آب و دامپزشکان به مراقبت از حیوانات مجموعه ادامه خواهد داد. 
این مرکز برای پوشش هزینه های مراقبت از حیوانات در ماه جوالی، 2 

میلیون دالر از دولت فدرال دریافت کرده بود.
تاریخ بازگشایی این مرکز  هنوز اعالم نشده است.
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a better waya better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

«ما مشروطه خواه هستیم»

We Are Pro Monarchists

Independent  
Monorchists

We are a group of volunteer monarchist
Helping the Iranaina assylum seekers for free

Iraj Rezaie

مدیر اجرایی

با 30 سال تجربه  در امور مهاجرت و پناهندگی

دارای اطالعات بسیار وسیع در مورد پناهندگی از ایران

+1 (604) 356-6032
+1 (604) 921-1100
+1 (604) 922-1666
misiran52@yahoo.com

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

Address: Suite 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2

به همراه وکیل باتجربه 
در زمینه تصادفات اتومبیل، زمین خوردگی و خسارات بدنی حین انجام کار

 

دينوروز را با ما شروع کن   

GGRREEAATT  SSPPAACCEESS  LLAANNDDSSCCAAPPIINNGG  LLTTDD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

 واکسن هایی که دولت کانادا پیش خرید کرده در چه مرحله ای از کار قرار دارند؟
واکسن کووید۱۹ پیش خرید کانادا 
از چهار شرکت تامین می شود. کانادا 
اعالم کــرده که برای تهیه میلیون ها 
در دســت ســاخت  واکســن  دوز 
کووید۱۹ ، با چهار شرکت آمریکایی 
قرارداد بسته تا اطمینان حاصل کند 
که کانادایی ها برای گرفتن این واکسن 

در اولویت خواهند بود.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، دولت 
فدرال  اعالم کرد کــه پنجم اوت با 
شرکت های مدرنا و فایزر/بیوان تک و 
همچنین به دنبال آن  با شرکت های  
نواوکس و جانســون اند جانســون 

قرارداد بسته است.
دولــت همچنیــن از برنامــه ریزی 
بــرای انعقاد قــرارداد مشــابهی با 
آســترازنکا  انگلیســی   شــرکت 

»AstraZeneca« خبر داده است.
تمام این شــرکت ها از اپراتور دولتی 
»Warp Speed« در آمریکا گرفته 
کــه میلیاردهــا دالر روی ایــن کار 
سرمایه گذاری کرده، تا پیشرفته ترین 
تولیدکننده های واکسن، االن در حال 
کار و ســرمایه گذاری روی این طرح 

هستند.
هر کدام از این واکسن ها از آزمایشات 
بالینی سربلند بیرون بیاید، کانادا بین 
2۰ تا ۷۶ میلیون دوز از آن را خواهد 

خرید.
آن ها از بین ۱5۰ تولید کننده واکسن 
در سراسر جهان گزینش شده اند. با 
این وجود، پیشرفته ترین واکسن ها در 
فاز سوم آزمایشات بالینی قرار دارند 
و اثربخشــی هیچ کدام تایید نشده و 
هنوز هیچ تضمینی در رابطه با آن ها 

وجود ندارد.
این آزمایشات مهم انسانی در مقیاس 
بزرگ اســت که در آخرین مرحله و 
قبل از تصویب دولت، تعیین کننده 

اثرگذاری واکسن هستند.
دکتر مایکل گردام، مدیر پیشگیری 
و کنترل عفونت در بیمارستان کالج 

زنان تورنتو در این رابطه گفت: »آنچه 
که ما نمی دانیم این اســت که کدام 
واکســن ها موثرتر بوده و در نهایت 
کدام شــرکت بهترین و ایمن ترین 

واکسن را دارد«.
وی افــزود: »ایــن قراردادهــا برای 
واکسن های مختلف فقط نوعی بازی 
در زمین است … تا اطمینان حاصل 
شود که هر کدام از آن ها موفق شوند 

قابل دسترس هستند«.
واکسن کووید۱۹ پیش خرید کانادا 
از کدام شــرکت موثــر خواهد بود؟ 
شــرکت هایی که با کانادا قــرارداد 

بسته اند در چه مرحله ای قرار دارند؟

شــرکت های جنــس فارماتیکال 
)جانسون اند جانسون(

مدیریــت : Raritan, N.J – ایاالت 
متحده آمریکا

نوع: ناقل ویروسی غیر تکراری
دوز ســفارش داده شده: بیش از ۳۸ 

میلیون
مرحله فعلی: آزمایــش فاز 2 در ماه 

ژوئیه آغاز شد
روش کار: این واکســن توسط یکی 
از شــرکت های تابعه جانســون اند 
جانسون ساخته شده و نوع جدیدی از 
واکسن موسوم به »ناقل غیر تکراری« 
است. برخالف واکسن های سنتی که 
از ویروس یا قســمت هایی از ویروس 
ســاخته شــده اند، این واکسن فقط 
با یک دی.ان.ای کرونا تولید شــده. 
دی.ان.ای حاوی دســتورالعمل هایی 
برای ســاخت پروتئین ویروس کرونا 
است تا بدن انسان بتواند آن را تولید 
کــرده و تشــخیص آن را بیامــوزد. 
پروتئین مورد هدف اکثر واکسن های 
کوویــد۱۹ از جملــه این واکســن، 
پروتئین S است. این ماده در سطح 
خارجی ویروس های کرونا وجود دارد 
و توسط ویروس برای اتصال و ورود به 

سلول های انسانی مورد استفاده قرار 
می گیرد.

این شرکت در ماه ژوئیه گزارش داد 
واکسنشــان پس از یک بار تزریق بر 
روی میمون ها جواب داده است. این 
شرکت همچنین فاز ۱ و 2 آزمایشات 
بالینی خود را در ماه جوالی در بلژیک 
و آمریکا آغــاز کرده و این هفته قرار 
اســت برای بخش دیگری از فاز 2، 
آزمایشاتی را در اسپانیا، هلند و آلمان 
انجام دهند. فاز ســوم این آزمایشات 
در آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا و 

مکزیک انجام می شود.

شرکت مدرنا

 – Cambridge, Mass :مدیریــت
ایاالت متحده آمریکا

میزان دوز سفارش داده شده: بیش از 

5۶ میلیون
مرحله فعلی: فاز ۳ آزمایشات انسانی 

که از ژوئیه آغاز شده است
روش کار: واکسن پیشنهادی شرکت 
 ،RNA مدرنا به وســیله پیام رسان
یک نوع ماده ژنتیکی ســاخته شده 
 ،mRNA یا RNA اســت. پیام رسان
از دستورالعمل های موجود در دی.ان.
ای توســط ســلول ها برای ساخت 
پروتئین اســتفاده می کنند. در این 
به ســلول  حالت، دســتورالعمل ها 
انســانی می گویند کــه چگونه یک 
نسخه تثبیت شده از پروتئین کرونا 
را برای SARS-CoV2 بســازد. این 
پروتئین وارد بدن شده و سلول های 
ایمنی بدن را برای ساخت آنتی بادی 

شناسایی می کنند.
اولیــن آزمایــش فــاز ۳ بالینی این 
واکســن پیش خرید کانادا، در ژوئیه 

در آمریکا آغاز شــده و امید است که 
بر روی ۳۰ هزار داوطلب تست شود. 
این شــرکت در ماه مه گــزارش داد 
که این واکســن روی گروه کوچکی 
از داوطلبان سالمآزمایش شده، آنتی 
بادی تولید شده و بی خطر بوده است. 
با این وجود، ســه نفر در یک مرحله 
آزمایشی اولیه واکنش های جنجالی 
شدید یا سیستماتیک مانند تب باال 

داشته اند.

شرکت نواوکس

 – Gaithersburg, Md مدیریــت: 
ایاالت متحده آمریکا

دوز سفارش داده شده: ۷۶ میلیون
مرحله فعلی: فاز 2 کلینیکی که از ماه 

مه آغاز شده است.
روش کار: واکسن نواوکس سنتی ترین 

واکسنی است که توسط دولت فدرال 
رزرو شده است. 

این واکسن از نانوذرات پروتئین اصلی 
کرونا و عوامل ایجاد کووید۱۹ ساخته 
شده اســت. وقتی ذرات پروتئین با 
مواد کمکی به بدن تزریق می شوند، 
ترکیبی که پاســخ ایمنــی بدن را 
افزایش می دهد، باعث می شود بدن 
بیاموزد ویروس را بشناســد و با آن 

بجنگد.
دکتر بری پیکز، استاد مرکز بیماریهای 
قابل پیشگیری با واکسن در دانشگاه 
بهداشــت عمومی داال النای دانشگاه 
تورنتو در این رابطه گفت: »این یک 
روش آزمایــش شــده و واقعی برای 

تولید واکسن و ایمن سازی است«.
این واکسن مانند واکسن های موجود 
در بازار مانند واکسن هپاتیت ب عمل 

می کند.
 شرکت نواوکس آزمایشات بالینی فاز 
۱، پروتئین و کمکی آن را در سطح 
باالیی از آنتی بادی های خنثی انجام 
داده و در حال طی کردن فاز های ۱ 

و 2 انسانی است.

شرکت فایزر/بیوان تک 

New York, N.Y., U.S./ :مدیریت
Mainz – آلمان

دوز ســفارش داده شده: حداقل 2۰ 
میلیون

مرحلــه فعلی: فاز 2  انســانی که از 
جوالی شروع شده است.

روش کار: واکسن »mRNA« شرکت 
فایزر/بیوان تک کامال مشــابه واکسن 

شرکت مدرنا است.
شــرکت فایزر/بیوان تک، تاکنون دو 
توالی مختلف »mRNA« را برای فاز 
۱ آزمایش کرده اند. این شرکت در فاز 
آزمایشــات بالینی 2 و ۳ به خصوص 
برای بزرگساالن و سالمندان قرار دارد.
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بر اساس جدید ترین نظرسنجی
 فرانسوا لوگو

 سومین نخست وزیر استانی
 محبوب در کانادا

مداد- »قــول دادیم و عمل کردیم!« 
این شعاری است که هر سیاستمداری 
مایل اســت در انتخابات به کار ببرد. 
شعاری که نشان می دهد یک حزب 
سیاســی و یک سیاســتمدار به چه 
میزان به رأی  دهندگان وفادار بوده و 
کار خود را به درستی انجام داده است.

حزب ائتالف آینــده کبک علی رغم 
حــرف و حدیث هــای فراوانــی که 
مخصوصا در مجامع روشــنفکری در 
بزرگ، پشت سرشان گفته  شهرهای 
می شود، تا اینجای کار نشان داده که 

محبوب مردم کوچه و بازار است.
انجام شده  جدید ترین نظرســنجی 
نشــان می دهــد که فرانســوا لوگو، 
نخســت وزیر کبک با اختالف اندکی 
سومین نخست وزیر استانی در کانادا 
است. نظرسنجی های مشابه حکایت از 
آن دارد که این حزب همچنان و پس 
از گذشت دو سال از به دست گرفتن 
قدرت از حدود هفتاددرصد محبوبیت 

برخوردار است.
اما چرا؟ یک مطالعه جدید در دانشگاه 
الوال »بیش فعالــی« دولــت و عمل 
انتخاباتی را  گســترده به وعده های 

دلیل این امر می داند.
از زمان لوسین بوشار تاکنون هیچ یک 
از دولت هــای کبک به انــدازه دولت 
فرانســوا لوگو به وعده های انتخاباتی 
خود عمل نکرده است و این موضوع 
همه گیری  مخــرب  تأثیر  باوجــود 
کووید ۱۹ بر اقتصاد استان، اهمیتی 

دوچندان پیدا می کند.
دولت فرانســوا لوگو که در اول اکتبر 

آغاز ســومین ســال فعالیت خود را 
جشــن می گیرد، بــه ۷۱ درصد از 
25۱ وعده انتخاباتی خود عمل کرده 
است. این فهرست که توسط ابزاری با 
عنوان Polimeter در دانشگاه الوال 
تنظیم شده است به بررسی جزئیات 
این وعده ها و نحوه عملی شدن آن ها 

می پردازد.
گفتنی اســت این ابزار توسط مرکز 
عمومی  سیاست های  تجزیه وتحلیل 
دانشگاه الوال توسعه یافته و با کمک 
آن محققان ارزیابی می کنند که دولت 
به کدام یک از وعده های داده شده در 
زمان مبــارزات انتخاباتی عمل کرده 
اســت. بررســی این اطالعات نشان 
می دهد دولت لیبرال قبلی در استان 
کبک تنهــا 5۳ درصد از ۱5۸ تعهد 

انتخاباتی خود را اجرا کرده بود.
لیزا مورین بیرش، مدیر اجرایی مرکز 
عمومی  سیاست های  تجزیه وتحلیل 
در دانشــگاه الوال در این مورد اعالم 
کرد: این چیزی اســت که ما اغلب 
با تغییر دولت ها شــاهد آن هستیم. 
حزب CAQ یک حزب سیاسی جدید 
اســت که برای اولین بار قدرت را در 

دست می گیرد.
البته در این میان باید توجه داشــت 
بهبود شــرایط اقتصادی ناشــی از 
ســال های ریاضــت اقتصــادی به 
دولت لوگو برای دســتیابی به اهداف 
خود، کمــک زیادی کرده اســت و 
به این ترتیب وی و دولتش توانستند 
به خوبی مواردی مانند تعهدات مالی، 
بازگشت به یک تعرفه واحد در مراکز 

نگهداری از کودکان، اجرای پروژه های 
مهم ساخت مهدکودک برای بچه های 
چهار ساله، ســاخت خانه برای افراد 
مســن و غیره را به سرعت آغاز کند، 
پیش بینی شده  اگر هزینه های  حتی 
بــرای این اهــداف در طول عملیات 

اجرایی مورد تجدیدنظر قرار گیرند.
این نگرش و سیاســت بیش فعالی 
در انجــام طرح های مختلف و اجرای 
وعده های داده شــده در طول دوران 
انتخابات، به حزب نوپای حاکم اجازه 
داد با اجرای اصالحات مهمی، خود را 

در سیاست کبک تثبیت کند.
بســیاری از صاحب نظــران انتظــار 
مشــاهده همین پدیده را در صحنه 
فدرال و از دولت جاستین ترودو دارند.

ارائه تصویری جسورانه از دولت

متخصص  توربید،  الیویه  پروفســور 
ارتباطات سیاســی در دانشگاه کبک 
در مونتــرال )UQAM( نیز نظریه ای 
مشــابه با رویکرد دولت  هارپر را در 
این زمینه می بیند. وی در این رابطه 

گفت: این یک سیاســت جالب توجه 
اســت که در عمل اثبات می کند که 
»آنچه ما به شــما قــول داده ایم، به 

شــما می دهیم« این جمله به ظاهر 
ساده، به طور خالصه سبک  کاری دو 
دولت را بیان می کند. در حقیقت این 
سیاست، تصویری از جسارت و عزم 
راســخ به ارمغان می آورد که گاهی 
می تواند منجر به بــروز خودبینی و 

تکبر در دولتمردان شود.
لیــزا مورین بیرش از پژوهشــگران 
دانشــگاه الوال خاطرنشان می کند 
که برخی از تعهدات ارائه شده توسط 
عملی  است  ممکن  سیاســتمداران 
 Polimeter نشوند. به عنوان مثال ابزار
با توجه بــه اقدامات اولیــه در نظر 
گرفته شده، حتی در صورت عدم عملی 
شدن یک طرح در شرایط موجود قادر 
به تحلیل و شناسایی این موارد است. 
عالوه بر این، ازآنجاکه کمتر از یک ماه 
دیگر دولــت لوگو به میانه عمر خود 
می رسد، هنوز مقایسه کامل عملکرد 
وی با دولت های پیشــین امکان پذیر 
نبوده و نتایج به دســت آمده، قطعاً 
ناقص است. از سوی دیگر در دنیای 

سیاســت، انجام وعده های داده شده 
هیچ تضمینی بــرای انتخاب مجدد 
در سال 2۰22 نیست و معموالً شما 
به خاطر اجرای وعده های خود هیچ 
جایزه ای در صنــدوق رأی نخواهید 
داشت، در مقابل اما مردم عهدشکنی 
را به خوبی به یاد آورده و در انتخابات، 

فرد موردنظر را مجازات می کنند.

کرونا، تهدید یا فرصت؟

پروفســور الیویه توبیــد اعتقاد دارد 
بحــران کرونا باعث ایجاد شــرایطی 
خاص و گسترش ماه عسلی طوالنی و 
غیرمعمول بین دولت جدید و مردم 
کبک شد. این موقعیت خاص اجازه 
داد که آقای لوگو توانایی خود را برای 
برقراری ارتباط با مردم کبک نشــان 

دهد.
بااین حال باید در نظر داشــت استان 
کبــک ازنظــر مرگ ومیر ناشــی از 
بیماری همه گیر کرونا، بدترین رکورد 
را در کشور دارد و در صورت تشدید 
وضعیت در موج دوم، ممکن اســت 
شهروندان خشمگین شده و فرانسوا 
لوگو را برای این موضوع نبخشیده و 

عملکرد وی را منفی ارزیابی کنند.
اگرچه در ابتدا تصور می شــد که این 
بحران به دولت آسیب خواهد رساند 
اما تیــم حزب ائتــالف آینده کبک 
CAQ به جای ترس از این همه گیری، 
فرصت پیش آمده را مغتنم شــمرد 
تا دســتیابی به چندین تعهد خود را 

تسریع کند.
اجــرای برنامه هایی چون مراقبت در 
منــزل، پرداخت هزینه بــرای افراد 
درگیر با بیماری و مشموالن ذینفع، 
ســاخت خانه های سالمندان و غیره 
همگــی وعده هــای انتخاباتی بودند 
که بــا اقدامات الزم برای مهار بحران 
بهداشتی ناشــی از کرونا هم پوشانی 
داشته اســت؛ بنابراین، بحران فعلی 
بــرای دولت کبک بــه یک فرصت 

ارزشمند تبدیل شد.

فرانسوا لوگو به مرگ تهدید شد
پلیس کبک درباره تهدیدهایی که بر ضد فرانســوا لوگو وزیر اول اســتان 
مطرح شده اســت، تحقیق می کند. این تهدیدها پس از آن در فیسبوک 
منتشر شد که فرانسوا لوگو با یک ایستگاه رادیویی منطقه کبک گفت وگو 

کرد.
بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، وزیر اول کبک در این مصاحبه که 
در شــبکه های اجتماعی پخش شد، ســاکنان استان را ترغیب کرد برای 
جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در استان تدابیر پیشگیرانه به ویژه 

فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک را رعایت کنند.
مدیــر ارتباطات »امنیت کبک« در توئیتر خود اعالم کرد افراد زیادی این 
پیام های تهدیدآمیز را گزارش داده اند. وی تاکید کرد پلیس این تهدیدها را 

کامال جدی می گیرد و در این باره اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
اوان ســوو Ewan Sauves وابسته مطبوعاتی نخست وزیری کبک تایید 

کرد که پلیس استان در جریان این پیام های تهدیدآمیز قرار گرفته است.
وی بار ارسال ایمیلی برای رادیو کانادا تصریح کرد: »بالفاصله پس از انتشار 
پیام های تهدیدآمیز در فیسبوک پلیس کبک در جریان ماجرا قرار گرفته 
اســت. ما فعال از هر گونه اظهارنظر در ایــن باره خودداری می کنیم تا به 

تحقیقاتی که پلیس آغاز کرده است، لطمه ای وارد نشود.«
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مشاوره اولیه رایگان

سیاستمداران ریچموند: 
قانون تابعیت براساس تولد در کانادا برای مهاجران ساکن کانادا است،

 گردشگری زایمان تنها سواستفاده کردن از این قانون است
بر اساس جدیدترین داده های آماری، 
از هر چهار تولد در بیمارســتان های 
ریچموند، یک مــورد آن ها از مادران 

خارجی هستند.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، اصطالح 
»گردشگری تولد«، یک پدیده بحث 
برانگیز است که در آن مادران باردار 
کشورهای مختلف به منظور دستیابی 
به گذرنامه کانادایی برای نوزادانشان و 
پرش از مراحل استاندارد مهاجرت به 
کانادا، هنگام تولد نوزادشان به کانادا 

می آیند.
اندرو گریفیت، مدیر سابق پناهندگان 
و مهاجرت کانــادا که در حال حاضر 
یکی از اعضای موسسه زیست است، 
گفت: »این کار به معنی سو استفاده 

از تابعیت ابتدایی تلقی می شود«.
وی گفت تابعیت بر اساس تولد برای 
کســانی طراحی شــده که به کانادا 
مهاجــرت کرده انــد و در آنجا بچه 
دار می شــوند تا فرزندشان اتوماتیک 
تابعیت کانادا را بگیرد. در ادامه اظهار 
داشــت: »این اقدام هرگز برای تمام 
دنیا طراحی نشــده تا هر کسی یک 
مــدت در یک هتل یا خوابگاه اقامت 
و زایمان کند و بعد به کشور خودش 

برگردد«.
طی دو سال گذشته گریفیت درحال 
جمــع آوری اعــدادی از موسســه 
اطالعات بهداشــتی کانــادا بوده که 
بر اســاس داده های بیمارستان های 
سراسر کشور به استثنای کبک جمع 
آوری شده اســت. نمودار ایجاد شده 
توسط گریفیت نشان می دهد که طی 
۱۰ سال گذشــته، زایمان افراد غیر 
مقیم رو به افزایش بــوده و در حال 

حاضر 24 درصد زایمان های ریچموند 
را به خودشان اختصاص داده اند.

در بیمارستان های مونت سن جوزف 
و ســن پاول ونکوور یک ســوم کل 
زایمان هــا از مادران خارجی اســت.  
تعداد زایمان های این دو بیمارستان 
۱4 درصد زایمان ها با مادر خارجی را 

تشکیل می دهد.
گریفیت تصریح کــرد: »نکته جالب 
توجه بــرای من این اســت که من 

واقعا اعتراض مشابهی را در هیچ جا 
حتــی آن مراکزی که به نظر می آید 
تعداد زاد و ولد خارجی ها زیاد است 

ندیده ام«.
سیاســتمداران  اســاس،  همین  بر 
ریچموند در هر ســه ســطح، اتاوا را 
تحت فشــار قرار داده اند تا اقدامات 
بیشتری را برای توقف این کار انجام 

دهد.
ملکوم برودی، شهردار ریچموند نیز 
گفت: »ما فقط احســاس می کنیم 
این کار منصفانه نیست بلکه موجب 
تزلزل شهروندان می شود«. وی افزود: 
»دولت ظاهرا از این اعتراض حمایت 
می کنــد امــا در واقــع کاری انجام 

نمی شود«.
جاس جوهال، از نمایندگان مجلس  
ریچمونــد کویینزبــرو نیــز گفت: 
»بریتیش کلمبیا می تواند با افزایش 
هزینه هــا برای مــادران بین المللی 
انگیزه آن ها را برای گردشگری زایمان 
کم کند اما مسئولیت این کار با دولت 
فدرال است«. وی اظهار داشت: »از هر 
چهار کودکی که در بیمارستان های ما 
متولد می شــوند یکی تبعه خارجی 
است. در واقع این ها دیگر بیمارستان 
نیستند بلکه کارخانه تولید گذرنامه 
هستند. اگر مادران خارجی با ویزای 
توریســتی برای فرزندآوری به اینجا 
می آیند حدس بزنید چه می شــود؟ 
این درخواســت بــرای تابعیت فاقد 

اعتبار است«.
یک نظرسنجی نیز اخیرا نشان داد که 
اکثر مردم دوست دارند دولت فدرال 
کمیته یا برای رسیدگی به جهانگردی 

ایجاد شود.
طــی ســال های اخیــر برخــی از 
چهره های فرهنگی و هنری ایرانی نیز 
طی سفرهایشان به کانادا فرزندآوری 

کرده اند.

اکثریت بریتیش کلمبیایی ها  معتقدند  گردشگری زایمان
 ارزش شهروندی کانادایی را پایین می آورد

ایرونیا- بسیاری از ساکنان بریتیش 
کلمبیا از رویه گردشــگری زایمان  و 
ســفر اتباع خارجی به استان تنها با 
هدف به دنیا آوردن فرزند اطالع دارند 
و بیشترشان می خواهند دولت فدرال 

تحقیقی درباره آن انجام دهد.
با اســتناد به نتایج نظرسنجی انجام 
شده توســط شرکت ریســرچ، 4۹ 
بریتیش کلمبیا  از ســاکنان  درصد 
پوشش رسانه های پدیده گردشگری 
زایمــان را دنبال کرده انــد. این واژه 
به این پدیده اشــاره دارد که افراد به 
منظور زایمان کردن و اخذ شهروندی 
یک کشــور برای فرزندشــان به آن 

کشور سفر می کنند.
کانادا یکی از کمتر از ســه دو جین 
کشوری اســت که از رویه شهروندی 
بر پایه محل زایمان پیروی می کند. 
در حالی که بعضی کشورها، از جمله 
استرالیا و بریتانیا، طی سال های اخیر 
قانون حق شهروندی اتوماتیک بر پایه 
محل به دنیا آمدن را تغییر داده یا آن 

را لغو کرده اند.
ماریو کانسکو رییس شرکت ریسرچ 

در بیانیه ای گفت: »ساکنان بریتیش 
کلمبیا بیشتر از هر جای دیگری به 
این مسئله توجه کرده اند و این امر تا 
حدودی به خاطر وضعیتی است که 
در شهر ریچموند شکل گرفته است.«

در مقایسه، در آلبرتا فقط ۳4 درصد 
داستان های درباره گردشگری زایمان 
را دنبال می کنند. اما بیشتر ساکنان 
بریتیش کلمبیا نظر مثبتی درباره این 

رویه ندارند.
با استناد به این نظرسنجی، ۷۷ درصد 
کلمبیایی ها می گویند  بریتیــش  از 
زایمان  گردشــگری  می کنند  حس 
غیرمنصفانه ای  طــور  بــه  می تواند 
مورد اســتفاده قــرار بگیــرد تا به 
امکانات سیستم آموزشی، سالمت و 
برنامه های اجتماعی کانادا دسترسی 
ایجــاد شــود. در عیــن حــال، ۶4 
درصد نگران هستند که گردشگری 
زایمان ممکن اســت کانادایی ها را از 
بیمارستان ها بیرون بیندازد. عالوه بر 
ایــن، ۶۷ درصد از افــرادی که مورد 
نظرسنجی قرار گرفتند حس می کنند 
ارزش  می تواند  زایمان  گردشــگری 

شهروندی کانادایی را پایین بیاورد و 
۷۱ درصد قبول دارند که شهروندی 
دادن بــه افراد بر پایــه محل زایمان 
ممکن است در گذشته منطقی بوده 
باشد، »اما حاال افراد از قوانین موجود 

سوء استفاده کرده اند.«
همچنیــن ۸2 درصــد از ســاکنان 
بریتیش کلمبیا قبول دارند که دولت 
فدرال باید کمیته ای راه اندازی کند تا 
به بررسی گستره گردشگری زایمان 
در کشور بپردازد. فقط ۸ درصد با این 
ایده مخالف بودند و ۱2 درصد گفتند 
مطمئن نیستند. اما با استناد به این 
نظرســنجی، حمایت برای رویکردی 
جدید نســبت به حق شــهروندی 
بر حســب مکان تولــد در مانیتوبا و 
ساســکچوان با ۶۶ درصد بیشــتر از 
همه جاهای دیگر اســت و آلبرتا با 
۶۰ درصد در رتبه بعدی قرار دارد. در 
بریتیش کلمبیا هم 5۶ درصد حمایت 

برای قوانین جدید وجود داشت.
نتایج بر پایه مطالعه ای آنالین هستند 
که بین روزهای 2۸ و ۳۰ آگوست بین 
هزار فرد بزرگسال در کانادا انجام شد.

افزایش قیمت مسکن در ونکوور
 و بهبود شرایط بازار پس از پاندمی

ایرونیا- فروش مسکن در مترو ونکوور 
در آگوســت به عدد ۳۰4۷ با قیمت 
معیار ۱.۰4 میلیون دالر رسید و بازار 
مسکن به روند بهبود خود از پاندمی 

کووید-۱۹ ادامه داد.
با اســتناد به نتایج گــزارش انجمن 
امالک ونکوور بزرگ که چهارشــنبه 
منتشر شد، تعداد خانه های به فروش 
رفته در ماه گذشته تقریبا 2۰ درصد 
باالتر از میانگین ۱۰ ســاله آگوست 
بود. البته رقم فروش مسکن نمایانگر 
کاهشــی اندک نســبت بــه ۳۱2۸ 
خانه ای بود که در ماه جوالی فروخته 

شده بود.
قیمت میعــار آگوســت 5.۳ درصد 
باالتر از آگوســت سال گذشته و ۰.۷ 
درصد باالتــر از رقم جــوالی برای 
انجمن امالک  بــود.  منطقه ونکوور 
همچنین برنابی، کوکیتلم، میپل ریج، 
نیو وستمینستر، نورث ونکوور، پیت 
مدوز، پورت کوکیتلم، پورت مودی، 
ریچموند، ســاوث دلتا، اسکوامیش، 
سانشــاین کوســت، ونکوور، وست 

ونکوور و ویسلر را پوشش می دهد.
کولــت گربر رییــس انجمن امالک 
گفت میزان فروش باالتر از میانگین 
به خاطر افــرادی بوده که برنامه های 
خرید بهاری خود را به تعویق انداخته 
بودنــد. آن موقع بازدیــد از خانه به 
خاطر کند کردن گسترش کووید-۱۹ 

ممنوع بود.

گربر در بیانیــه ای اضافه کرد: »نرخ 
بهره پایین و میزان عرضه کل محدود 
خانه های فروشی باعث شده در بازار 
مسکن امروز یک فضای رقابتی شکل 

بگیرد.«
با وجود اینکه تعداد خانه های لیست 
شــده برای فروش در آگوســت به 
۱2۸۰۳ رســید و نسبت به ۱2۰۸۳ 
جوالی بیشــتر بود، عرضه مســکن 
هنوز پایین تر از ۱۳۳۹۶ خانه ای است 
که سال گذشته همین موقع در بازار 

وجود داشت.
درصد فروش به لیستینگ های فعال 
که شاخص مهمی اســت، به 2۳.۸ 
درصد رسید. اگر این درصد به مدت 
چنــد ماه باالتر از 2۹ درصد باشــد، 
می تواند »فشار مضاعف« روی قیمت 

مسکن وارد کند.
انجمن گفت با وجود اینکه آپارتمان ها 
نمایانگــر ۱۳۳2 مورد از خانه های به 
فــروش رفته در ماه گذشــته بودند، 
هــم خانه های مســتقل و خانه های 
دیگر شــاهد افزایش فروش بیش از 
5۰ درصدی در آگوست نسبت به ماه 

مشابه سال قبل بودند. 
گربــر گفت: »مانند تمــام چیزهای 
دیگر زندگی مــان در این روزها، عدم 
اطمینان ایجاد شده توسط کووید-۱۹ 
کردن  پیش بینــی  می شــود  باعث 
اتفاق هایی کــه در پاییز خواهد افتاد 

iroonia.ca .»سخت  شود
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

778-558-8272778-558-8272

www.majidtalebi.com 
mt@majidtalebi.com

منزل بسیار زیبا، 3 طبقه، واقع در زمینی مسطح، 3000 اسکورفیت 
زیربنا با نقشه بسیار خوب، آفتابگیر، 4 اتاق خواب بزرگ و 2 سرویس 
حمام  در طبقه باال و یک اتاق خواب، سالن پذیرایی  و نشیمن دلباز در 
طبقه همکف با 2 شومینه گازی،   یک سالن بزرگ 500 اسکورفیتی و 
دستشویی  با ورودی مجزا در طبقه پایین،   حیاط زیبا در جلو و پشت 
منزل، 2 پارکینگ سرپوشیده، در محله ای بسیار آرام، نزدیک به مرکز 

خرید لین ولی، پارك، و سایر امکانات رفاهی

1921 Orland Drive, Coquitlam
$1,190,000

با بیش از با بیش از 3030 سال تجربه کار در کانادا سال تجربه کار در کانادا

4640 Highland Boulevard, North Vancouver
$1,299,000

2765 Tempe Glen Drive, North Vancouver
$1,639,000

# 208-131 West 3rd Street, North Vancouver
$497,000

آپارتمان یک خوابه+ دن  با یک سرویس حمام، به مساحت 702 
اسکورفیت، روشن و دلباز ، کفپوش چوبی بسیار زیبا، سنگ گرانیت
 در آشپزخانه، اتاق خواب بزرگ، شومینه گازی، الندری داخل واحد،
یک  پارکینگ سرپوشیده،  و انباری، در محله ای بسیار پرطرفدار، 

نزدیک به مرکز کلیه امکانات رفاهی، فروشگاه ها، رستوران،
ایستگاه اتوبوس، سی باس و النزدل کی

شارژ ماهیانه این واحد شامل اینترنت و کیبل و حدود 86 دالر می باشد.
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به بهانه کرونا فریب نخورید

مداد- کالهبرداران همیشــه مترصد 
فرصتی تازه هستند تا با ایجاد ترس 
و وحشت و سواســتفاده از ناآگاهی 
قربانیان خود، سر آنها را کاله گذاشته 
و سرمایه زندگی آدم های زحمتکش 

را با یک حرکت ساده به یغما ببرند.
ارائــه ی  همه گیــری کوویــد۱۹ و 
کمک های دولتی به کانادایی ها یکی 
از آن فرصت هــای مناســب بود که 
کالهبرداران بالفاصله خألهای قانونی 
آن را کشــف کردند و به اسم من و 
شما، جیب های خود را پر پول کردند.

از دریافت CERB به اســم آدم های 
دیگر تا تهدید گیرندگان CERB به 
اینکه اگر کمک دولتی دریافت شده را 
برنگرداند، پلیس دستگیرشان خواهد 

کرد و حقه های متعدد دیگر.
به همیــن علــت مرکز مبــارزه با 
کالهبرداری کانادا، دستورالعملی کلی 
را منتشــر کرده که توجه شما را به 
ترجمه ی آزادی از آن جلب می کنیم:

شرایط خاص همه گیری کرونا باعث 
شــده تا بســیاری از افراد ســودجو 
و فرصت طلــب بــه بهانــه فروش 
محصوالت پزشــکی – دارویی یا در 
قالب کمک به برنامه های پیشگیرانه 
از کووید ۱۹ تــالش کنند اطالعات 
شــهروندان را به سرقت برده و مورد 
سو استفاده قرار دهند. به همین دلیل 
اداره مبارزه با کالهبرداری کانادا چند 
توصیه مهم برای شهروندان کانادایی 

در این خصوص دارد

با رعایت موارد زیر از خود محافظت 
کنید

- به شرکت های واسط جهت دریافت 
کمک برای ثبت نــام در برنامه هایی 

مانند CERB اعتماد نکنید.
- مجرمان از هویت شما برای ثبت نام 
در CERB و دریافــت کمک هزینه 

دولتی استفاده می کنند.
- مراقــب جعل اطالعــات دولتی یا 
وب سایت های رســمی در قالب ارائه 
مراقبت های بهداشــتی یا تحقیقاتی 

باشید.
- تماس های ناخواســته ، ایمیل ها و 
متن هایی که درخواست اقدام فوری، 
پرداخــت هزینه و یا ارائه مشــاوره 
پزشکی ، کمک مالی یا غرامت دولتی 
رادارنــد، به عنوان موارد مشــکوک 
قلمداد کنید. این کاله برداری می تواند 

شامل موارد زیر باشد:
۱. تماس تلفنی: اگر شــما با مرکزی 
تماس نگرفته و فردی بدون معرفی 
خود از یک نهاد یا مرکز با شما تماس 

گرفت.
2. ارســال لینک و آدرس وب سایت: 
هرگز به پیوندها و لینک های مشکوک 
پاسخ نداده و روی آن ها کلیک نکنید.

۳. درخواســت اطالعات شخصی و 
حســاب های مالی: هرگز مشخصات 
شــخصی یا مالی خــود را در هیچ 

صورتی اعالم نکنید.

- به مؤسســات خیریه غیرمجاز که 
از شــما برای قربانیان درخواســت 
پول ، محصوالت یا تحقیقات دارند، 

مشکوک باشید.
- برای اهدای کمک مالی تحت فشار 

قرار نگیرید.
- در صــورت تمایــل، فقــط بــه 
موسسه های خیریه ثبت شده کمک 

کنید.
- از خرید محصوالتی باقیمت باال و 
بی کیفیت که توسط مراکز غیرمجاز 
به صورت عمده خریداری و برای سود 
مجدد فروخته می شــوند، خودداری 
کنید. این محصوالت ممکن اســت 
تاریخ مصرف گذشــته بــوده یا برای 
ســالمتی شــما خطرناک باشــند. 
این محصوالت معمــوالً با تبلیغاتی 
مشــکوک از قبیل این موارد معرفی 

می شوند:
۱. ادعای معجزه آمیز بودن

2. داروهای گیاهی و بی خطر
۳. تزریق واکسن

4. تست سریع کرونا
فریــب تبلیغات جعلــی و فریبنده 
آنالین ، ازجمله محصوالت بهداشتی، 
را   … و  دســت  ضدعفونی کننــده 

نخورید.

ترفندهای کاله برداران

کاله بــرداران از ترفندهای مختلفی 
برای فریب شــما اســتفاده کرده و 
ممکن است در قالب یکی از موارد زیر 

به شما مراجعه کنند:
- تحت عنــوان شــرکت های وام و 

خدمات مالی
- پیشــنهاد ارائه وام ، ادغام بدهی و 

سایر خدمات کمک مالی
- از جانب شرکت های نظافت

- ارائه خدمات تمیز کردن مجاری یا 
فیلترهای هوا برای محافظت در برابر 

کووید-۱۹
- معرفی خود از طرف شــرکت های 

برق و برق محلی و استانی
- تهدیــد بــه قطع برق بــرای عدم 

پرداخت
- تحت عنوان مأمــور مراکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری ها یا سازمان 

بهداشت جهانی
- ارائه لیست های جعلی برای فروش 
اطالعات افراد آلوده به کووید-۱۹ در 

محله شما
- معرفــی به عنوان نماینــده آژانس 

بهداشت عمومی کانادا
- ارائــه نتایــج نادرســت مبنی بر 
اینکه شــما برای کووید-۱۹ مثبت 

آزمایش شده اید
- تالش برای دریافت شــماره کارت 
اعتباری شــما جهت تأیید نســخه 

پزشکی
- تحت پوشش نماینده صلیب سرخ 
و سایر مؤسسات خیریه شناخته شده

- ارائــه محصوالت پزشــکی رایگان 
)به عنوان مثال ماسک(

- معرفــی به عنوان نماینــده ادارات 
دولتی

- ارســال ایمیل های فیشــینگ با 
موضوع ویروس کرونا

- ارسال لینک های فیشینگ
- ترغیب شــما برای افشای جزئیات 

حساس شخصی و مالی
- پیشــنهاد ارائــه کمک از ســوی 

مشاوران مالی
- تحت فشــار قرار دادن شــما برای 
سرمایه گذاری در سهام جدید مربوط 

به این بیماری
- ارائه کمک مالی و یا وام برای کمک 

به شما در عبور از قرنطینه
- مراجعه حضوری افراد جهت فروش 

محصول درب منزل
-  فروش خدمات ضدعفونی خانگی

-  در قالب شرکت های خصوصی
-  ارائه تســت های سریع کووید-۱۹ 

برای فروش
- فروش محصــوالت متقلبانه ای که 
ادعا می کنند بیماری را درمان کرده 

یا از آن جلوگیری می کنند
- فروش داروهای تأیید نشــده )این 
داروها سالمت عمومی را تهدید کرده 

و قوانین فدرال را نقض می کنند(
- پیشنهاد ارائه کمک برای پر کردن 

برنامه های CERB با پرداخت هزینه

ساخت و عرضه دستگاه هشدار 
فاصله گذاری فیزیکی در کبک

ایرانیان کانادا- دوری از دیگران برای 
ما موجودات اجتماعی دشوار است. به 
 Alco  همین دلیل است که شرکت
وســیله ای   Prevention Canada
برای رعایت فاصله گــذاری فیزیکی 
ساخته است که درصورت نیاز به دور 
شدن از فرد مقابل خود به شما هشدار 

می دهد. 
این شــرکت می گویــد، ابزار جدید 
موســوم به »دســتگاه هشــدار 2« 
می توانــد به ویــژه برای مشــاغل 
عمومی مانند کافه ها، رســتوران ها، 
فروشگاه های خرده فروشی و هتل ها 

مفید واقع شود. 
با کم شدن میزان ابتالی شهروندان، 
همه ی مشاغل ممکن است بازگشایی 
شوند، اما فاصله گذاری فیزیکی همراه 
با ســایر الزامات بهداشــتی عمومی 
مناســب )به عنوان مثال داشــتن 
رجیســترهای ردیابی تماس( اعمال 

می شود. 
با توجه به این کــه همه گیری کرونا 
همچنــان در ایالت هایی چون کبک 
بهداشــتی  قوانین  می کنــد،  بیداد 
ســخت گیرانه ای مانند اســتفاده از 
دست ها  شست و شــوی  و  ماســک 

همچنان رعایت می شوند. 
بــه تازگی فنــاوری جدیــدی هم 
جهت محاســبه فاصله ی اجتماعی 
برای فروشــندگان و مغازه داران، به 
ساخت دستگاهی منجر شده است. 
رعایت فاصله دومتری همیشــه هم 
آســان نیست. در ســوپرمارکت ها و 
فروشگاه های زنجیره ای مثل »آیکیا« 
یا »استارباکس«، توجه به این موضوع، 

دغدغه ی مهمی شده است. 
 Alco Prevention Canada شرکت
بــه تازگی دســتگاهی را ابداع کرده 
اســت که برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، کمک بسیاری به صاحبان 
فروشگاه ها و فروشندگانی می کند که 

در تالش برای رعایت فاصله هستند.
 هنوز رباتی که بتواند حرف بزند و از 
شــما بخواهد، فاصله را رعایت کنید 
ساخته نشده است اما دستگاه یادشده 
می تواند در این باره به افراد هشــدار 

بدهد.
 این وسیله، فاصله ی بین دو نفر را با 
استفاده از چراغ نشانگر و صدا ارزیابی 
می کند، در صورتی که افراد فاصله ی 
دومتری را رعایت نکرده باشند، چراغ 
نشانگر قرمز می شــود و اگر رعایت 
کرده باشــند چراغ سبز خواهد شد. 
طرح زیبایی که در ساخت این دستگاه 
جدید رعایت شده است به شما اجازه 
می دهد تا آن را در هر دکوراســیونی 
اســتفاده کنید، ضمن این که از نظر 
اندازه نیز، کوچک و جمع و جور است. 
از این رو وسیله مناسب و ایده آلی برای 
فروشندگانی است که نگران امنیت 
و سالمتی کارکنان و مشتریان خود 

هستند.
 این دستگاه با قیمت ۳4۹.۹5 دالر، 
چندین مزیت دارد، مثال نیازی نیست 
جهت رعایت فاصله اجتماعی، درب 
فروشــگاه را ببندید تا افراد جداگانه 
یا به صورت محدود وارد مغازه شوند. 
این وسیله، راهی ساده و مؤدبانه برای 
تذکر به کسانی اســت که فاصله را 

رعایت نمی کنند.

ساخت ساعت هوشمند تشخیص کرونا توسط
 مخترع ایرانی-کانادایی

ایرانیان کانادا- یک کارآفرین اتاوایی 
برای طراحی ساعت هوشمند جدیدی 

جوایزی را کسب کرد.
 به گفته ی وی تا پایان تابستان، این 
ساعت هوشمند می تواند به عنوان راه 
حل پیش بینی و نظارت کووید۱۹ در 
خانه های مراقبت از افراد و سالمندان 

در نظر گرفته شود
. پیش از این که کووید۱۹ به آمریکای 
شمالی برسد، او اولین ساعت هوشمند 
در حوزه ی پزشــکی را طراحی کرده 
بود کــه به طور مداوم فشــار خون، 
ضربان قلب، ضربان تنفس، درجه ی 
اشباع اکســیژن خون، دمای بدن و 
همچنین الکتروکاردیوگرام )ECG( و 
فوتوپلتایزوگرافی ) PPG( سیگنالها را 
اندازه گیری می کرد. آزاده دستمالچی 
موفق به ســاخت ساعت هوشمندی 
شــده که می تواند کرونا را به سرعت 
تشــخیص دهد. قابلیت جدیدی به 
ساعت هوشــمند VTLAB ساخت 
 Vital Tracer شــرکت دانش بنیان
اضافه شده است که می تواند کرونا را 

سریع تشخیص دهد.
 این قابلیت جدید مورد توجه سازمان 
دولتی Mitacs قرار گرفته است. این 
شرکت دانش بنیان متعلق به »آزاده 
دکتری  دانشــجوی  دســتمالچی« 
مهندسی پزشــکی در دانشگاه اتاوا 

است.
 بــه گفته خانــم دســتمالچی این 
ســاعت همانند اپل واچ اســت، اما 
کارایی بیشــتري دارد و بازار هدفش 
بسیار متفاوت است. ساعت هوشمند 
VTLAB می توانــد بــا اســتفاده از 
سنسورهای زیســتی، عالئم حیاتی 
مانند فشار خون، ضربان قلب، ریتم 
تنفس، میزان اکسیژن خون و عالئم 
حیاتی دیگــر را اندازه گیری کند و با 
استفاده از هوش مصنوعی، ابتالی فرد 

به کرونا را تشخیص دهد.

 بــه گفته ی ســازمان Mitacs، این 
اختراعــات در نهایت به کانادا کمک 
می کند تا از بحران کرونا نجات یابد 
و بــا ادامه ســرمایه گذاری در زمینه 
اســتعدادها، تحقیقــات و توســعه، 
مطمئناً کانــادا جایگاه خــود را در 

نوآوری اقتصادی جهانی حفظ خواهد 
کرد.

 این ســازمان برای توسعه این ایده، 
۱5۰ هزار دالر پرداخت خواهد کرد. 
دســتمالچی بیش از یــک میلیون 
دالر کمک هزینه، جهت ادامه توسعه 

فناوری خود دریافت کرده است. 
این دستگاه در دو بیمارستان مونترال 
در حــال آزمایــش اســت و خانم 
دستمالچی امیدوار است تا پاییز سال 
آینده این فناوري به طور گســترده 
مورد اســتفاده قــرار گیــرد. وی و 
محققان دیگر همراه او در دانشگاه اتاوا 
به دنبال گرفتن بودجه از دولت کبک 
بــرای آزمایش این ســاعت در خانه 
سالمندان هستند. خانم دستمالچی 
متولد ایران است و در سال 2۰۰۸ به 

کانادا نقل مکان کرد.

افزایش مراجعه به دندانپزشک
طی همه گیر شدن بیماری کرونا

مداد- به گزارش سی.تی.وی، دندان پزشکان شاهد افزایش تعداد بیمارانی 
هســتند که باهدف درمان دندان های ترک خورده یا آســیب دیده طی 
همه گیر شــدن بیماری کرونا به مراکز درمانی مراجعه می کنند. به باور 
متخصصان این پدیده احتماالً به دلیل افزایش میزان فشردن و ساییدن 

فک به دلیل استرس باشد.
بسیاری از پزشکان کانادایی از ابتدای شیوع کرونا مطب های خود را تعطیل 
کرده و تنها موارد اورژانسی را پذیرفتند ولی بررسی های آماری در مناطقی 
مانند تورنتو نشــان می دهد تعداد بیمارانی که با مشکل ترک خوردگی 
دندان ها و ایجاد آبسه لثه ناشی از آن به کلینیک های دندانپزشکی مراجعه 
می کنند با افزایش قابل توجهی روبه رو اســت و دلیل بروز این مسئله نیز 
بسیار پیچیده بوده و احتماالً مؤثر از استرس، رژیم غذایی نامناسب و عدم 

مراقبت از بهداشت دهان و دندان طی دوران قرنطینه است.
به دلیل دوره قرنطینه، بسیاری از مردم برای مراجعه به دندان پزشک مردد 
بوده اند و به طورکلی می توان استنباط کرد دندان ها جزء مواردی هستند 

که براثر شیوع و همه گیری کرونا با شرایط نامناسبی مواجه شده اند.
اگرچه انجمن دندانپزشکی کانادا اعالم کرده است که رابطه مشخصی بین 
ساییدن دندان و اســترس وجود ندارد اما گزارش هایی در مورد افزایش 
کابوس های ناشی از کووید ۱۹ و اضطراب مربوط به همه گیری این ویروس 
باعث افزایش استرس در افراد جامعه شده و شبکه های اجتماعی نیز شاهد 
تعداد زیادی گزارش مرتبط با افرادی است که پس از دندان قروچه دچار 
سردرد، دندان درد و درد فک می شوند. بسیاری از این افراد ادعا می کنند 
این مشکل برای آن ها جدید بوده و طی ماه های گذشته برایشان رخ داده 

است.
دندان پزشکان به مردم اکیداً توصیه می کنند که به هیچ عنوان سالمت و 
بهداشت دندان را در دوران کرونا فراموش نکرده و در صورت بروز مشکل، 
حتماً برای درمان آن اقدام کرده و این عمل را به تأخیر نیندازند. مقامات 
بهداشــتی کشــور، این اطمینان را به همه مردم می دهند که باالترین 
اســتانداردهای پاکیزه ســازی و نظافت در کلیه مطب ها و کلینیک ها 

اجراشده و خطری آنها را بابت مراجعه به این مراکز تهدید نخواهد کرد.
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به زودی اینترنت نسل پنجم  
در بریتیش کلمبیا قابل دسترس است

ایرانیان کانادا- شــرکت مخابراتی »راجرز« اعالم کرده اســت تا پایان ســال، 
نخستین و بزرگ ترین شبکه ی اینترنت وایرلس نسل پنجم )5G( را در بسیاری 
از شهرهای کانادا گســترش خواهد داد. این خدمات ابتدا در شهرهای تورنتو، 

ونکوور، مونترال و اتاوا عرضه شده اند. 
در استان بریتیش کلمبیا، 2۷ شهر، و در ایالت انتاریو، 2۰ شهر و شهرستان از 

این خدمات بهره خواهند برد. 
این شرکت، ۳5 سال پیش برای نخستین بار خدمات وایرلس را در کانادا عرضه 
کرد و اکنون نیز فناوری نسل پنجم را برای مصرف کنندگان و مشاغل موجود در 

تنها شبکه ملی کانادا فراهم می کند. 
فایو جی، قابلیت های جدیدی را ارائه می دهد که به طور چشمگیری پیشرفته تر از 
نسل های پیشین است. وان جی به مشتریان امکان برقراری تماس تلفنی می داد 
و تو جی دارای امکان ارســال پیامک، تری جی ارســال ایمیل و جست و جوی 
اینترنتی و فور جی امکان انتقال اطالعات با ســرعت بیشــتر و ایجاد بازارهای 

دیجیتال را داشتند.
 طی چند سال آینده، فایو جی با افزایش سرعت و ظرفیت، استفاده ی کارآمدتر، 
افزایش عمر باتری و تأخیر کمتر، چهره ی تجارت و صنایع را تغییر خواهد داد. 
سرمایه گذاری، حیات شبکه های وایرلس اســت. شرکت راجرز از سال ۱۹۸5 
تاکنون ۹ میلیارد دالر برای خدمات در طیف های مختلف و بیش از ۳۰ میلیارد 
دالر در شبکه های وایرلس خود ســرمایه گذاری کرده است. ریک ِسلِرز، مدیر 
ناحیه ای کمپانی راجرز در بریتیش کلمبیا گفت: »فایو جی نشان یک تغییر بسیار 
بزرگ فناورانه در نحوه ی زندگی و کار بریتیش کلمبیایی ها خواهد بود. ما افتخار 
می کنیم که فائو جی اکنون در 2۷ شهر کوچک و بزرگ در بریتیش کلمبیا در 
دسترس است. زمانی که همه گیری پایان یابد، داشتن زیرساخت های قدرت مند 
دیجیتال و فناوری نسل جدید برای تنظیم مجدد فضای رقابتی ایالت و هم چنین 

کانادا در جهت پیشرفت و نوآوری بسیار مورد نیاز خواهند بود.«

نظام آموزش عالی کانادا دربرابر چالش های کرونایی
برگزاری آنالین    کالس های       دانشگاه ها 
به علت بحران کرونا در ســال جدید 
تحصیلی می تواند چالشی جدی برای 

انگیزه دانشجویان و استادان باشد
ســال تحصیلی جدید       دانشــگاه ها 
کــه در بحبوحه بحــران کووید۱۹ 
آن  از  ناشــی  محدودیت هــای  و 
آغــاز می شــود، قطعا بــا تغییرات 
اجتناب ناپذیری همــراه خواهد بود.    
کالس های       دانشــگاه ها که تقریبا به 
طور کامل به صــورت  آنالین برگزار 
خواهد شد الزاما به معنای آن نیست 
که مجازی بــودن    کالس ها کیفیت 
آموزش       دانشگاه ها را تحت الشعاع قرار 
خواهد داد اما برخی استادن       دانشگاه ها 
معتقدند این مسئله می تواند بیشتر از 
هر چیز بر روی انگیزه دانشجویان و 
در کل دانشگاهیان تاثیرگذار باشد و 
دقیقا همین مسئله است که باید بر 

آن نظارت الزم صورت گیرد.
اســتفان ویلنوو. اســتاد ادغام فنون 
دیجیتال در روند آموزش در دانشگاه 
کبک مونتــرال می گوید    : »خودداری 
از دنبال کــردن    کالس هــای از راه 
دور در میان دانشــجویان می تواند، 
چالش پیش روی       دانشگاه ها در سال 
تحصیلی جدید باشد به همین علت 
الزم اســت که       دانشــگاه ها توانایی و 
ابزار الزم را برای ترغیب دانشجویان 
به آموزش و فراگیری آنالین داشــته 

باشند .«
ویلنوو در عین حــال درباره کیفیت 
آمــوزش از راه دور در دوره پاندمــی 
چندان نگران نیست با این حال تاکید 
دارد که    او و همکارانش باید روش های 
آموزشی خود را با شرایط جدیدی که 

بر فعالیت       دانشگاه ها حاکم شده است، 
منطبق کنند.

تیئری کارسانتی نیز که استاد دانشگاه 
مونترال و دارنده کرســی پژوهش در 
زمینه فناوری دیجیتــال در عرصه 
آموزش است، دیدگاه مشابهی در این 
زمینه دارد. او می گوید : »بزرگ ترین 
اشــتباه این است که بخواهیم همان 
کاری را که به صــورت حضوری در    
کالس های درس انجام می دادیم، در    
کالس های آنالین نیز انجام دهیم. این 

کار ساده است اما درست نیست.«
اتحادیــه  رئیــس  مارســیل   ژاد 
دانشجویان کبک نیز تصور  نمی کند 
که با تغییر روش آموزش از حضوری 
به مجازی، کیفیت آموزش و و ارزش 
مدارک تحصیلی بــه خطر بیفتد. او 
حتی معتقد است که شیوه آموزش 
مجازی دقت و تالش بیشتر استادان 
را می طلبــد. مارســیل تصریح کرد 
استادان و مدرســان        دانشگاه ها الزاما 
تخصص حرفــه  ای در زمینه آموزش 
ندارند. آن ها غالبا حرفه ای های رشته 
و تخصص خودشان هستند به همین 
علت الزم است که برای تغییر روش 
آموزش خــود از حضوری به مجازی 
بیشتر تالش کنند و شاید برای این 
کار مجبور شوند با فنون جدیدی آشنا 

شوند.

انطباق با آموزش از راه دور

یکی از امتیازات آمــوزش از راه دور 
امکان ایجاد تنوع در شیوه   های پخش    
کالس های درس مجازی اســت. به 
عنــوان مثال    کالس های درس را هم 
می تــوان به صورت مســتقیم برای 
دانشجویان پخش کرد و هم این که 
آن ها را به کلیپ   های ویدئویی کوتاه 

تقسیم کرد.
استفان ویلنوو می گوید : »رمز موفقیت 
این است که بتوانیم آموزش از راه دور 
به دانشجویان را در شیوه   های متنوع 
ارائه کنیم. اگر قرار باشــد یک روش 
آموزش ثابت و مشخص در    کالس های 
آنالین دنبال کنیم، ممکن اســت در 
درازمدت و با طوالنی شدن این روند 
شیوه آموزش برای دانشجویان و حتی 
برای استادان خسته کننده، یکنواخت 

و مالل آور شود .«
»درســت مثل این می ماند که ما هر 
روز در وعده   های غذایی مختلف یک 
غذا مشابه بخوریم، این غذا هر اندازه 
هم خوشمزه باشد در نهایت موجب 
دلزدگی ما خواهد شد. این وضعیت 
برای آموزش نیز صدق می کند و اگر 
بخواهیم در آموزش آنالین یک روش 
ثابت را دنبال کنیم، برای همه خسته 
کننده خواهد شد .« )استفان ویلنوو 
استاد ادغام دیجیتال در روند آموزش 

در دانشگاه کبک مونترال(
مارســیل ژاد معتقد است آموزش از 

راه دور که دانشــجویان را از زندگی 
و تجربه اندوزی در دانشــگاه محروم 
می کند، می تواند در درازمدت بر اراده 
و پشــتکار آن ها تاثیرگذار باشد. به 
گفته ژاد، حضور در دانشــگاه درست 
مثل زندگی در یک جامعه شرایط و 
فرصت های جدیدی برای تحصیل و 
کسب تجربه برای دانشجویان فراهم 
می کند. اما آموزش آنالین این فرصت 

را از آن ها می گیرد.
تیئری کارســانتی نیــز همین نظر 
را دارد.    او می گویــد    : »بدیهی اســت 
که آموزش مجــازی  نمی تواند برای 
فعالیت هایی که دانشجویان در شرایط 
انجام می دهند،  عادی در       دانشگاه ها 
جایگزین مناسبی باشد. رویارویی با 
این شرایط و تحمل این محدودیت ها 
قطعا برای دانشــجویان سال اول که 
مســلما بی صبرانه منتظر آغاز سال 
تحصیلی و ورود به دانشــگاه بودند 
اما در آموزش مجازی چاره  ای ندارند 
جز این که بیشــتر وقت خود را برای 
دنبال کردن    کالس هــای آنالین به 
صفحه رایانه   های خود چشم بدوزند، 

به مراتب دشوارتر خواهد.«
تیئری کارســانتی نیز درست مثل 
اســتفان ویلنوو بر این باور است که 
استادان و مدرســان       دانشگاه ها باید 
برای ترغیب دانشجویان به مشارکت 
هر چه بیشتر در    کالس های مجازی 
روش هــا و فنون مختلفــی را به کار 
گیرند. کارسانتی تاکید کرد : »باید از 
دانشــجویان بخواهیم هر چه بیشتر 
فعال باشند تا کالس پویاتر شود. نباید 
سه ساعت حرف بزنیم آن گاه آن ها 
را خطاب قرار دهیم و از آن ها ســوال 
بپرسیم بلکه باید مرتب به روش های 
مختلف آن ها را در کالس مشارکت 
دهیم و در طــول برگزاری کالس از 
آن ها بخواهیم ایــن کار و آن کار را 

انجام دهند .«

نقش و سهم دانشجویان

در بحران کرونا این فقط       دانشگاه ها و 
استادان نیستند که باید برای ایجاد 
دانشــجویان روش های  انگیــزه در 
آموزشــی خــود را بــا شــرایط و 
محدودیت های جدید ســازگار کنند 
بلکه دانشجویان نیز باید برای موفقیت 
این روش آموزش آمادگی الزم را در 

خود ایجاد کنند.
رئیــس اتحادیه دانشــجویان کبک 
می گوید در شــرایط آموزشی جدید 
الزم است که همه بردباری،  تحمل و 

سعه صدر بیشتری داشته باشند.
در همین راســتا اســتفان ویلنوو به 
دانشــجویان توصیه می کند در زمان 
آمــوزش آنالیــن از انواع و اقســام 
سرگرمی های که تلفن یا اینترنت در 
اختیار آن ها قرار می دهد، پرهیز کنند 
تا آمــوزش نتایج مطلوب را به همراه 

داشته باشد.
تیئری کارســانتی نیــز انجمن   های 
دانشــجویی را ترغیــب می کند در 
صورت ممکن طیف گســترده  ای از 
فعالیت هــای اجتماعــی مجازی به 
راه اندازند تا یــک نوع حس تعلق و 
وابستگی میان دانشجویان و استادان 

ایجاد شود.
تاکید کرد : »در شرایط  کارســانتی 
آموزشی جدید و استثنایی که تحت 
تاثیر بحران کرونا شکل گرفته است، 
هر کس به نوبه خود موظف است که 
تالش کند. به جای این که بخواهیم 
دانشگاه   ، مسئوالن دانشگاه و استادان 
را مالمت کنیم بهتر است ببنییم که 
در این بســتر جدید بــه عنوان یک 
دانشــجو چه کاری می توانیم انجام 
دهیم که برای ارتقای شرایط آموزشی 

جدید موثر واقع شود .«

چالش ارزشیابی

ارزشیابی   های از راه دور یکی دیگر از       
چالش هایی است که جامعه دانشگاهی 

باید در دوره کرونا با آن روبرو شود.
»در  می گویــد :  ویلنــوو  اســتفان 
و  فنــی  عمومــی  آموزشــگاه های 
حرفه  ای شاهد افزایش تقلب بودیم. 
اگــر بخواهیم از حقه بازی و تقلب در    
کالس های مجازی جلوگیری کنیم، 
الزم است که در روش های ارزشیابی 

نیز تغییر و تحوالتی ایجاد شود .«
ویلنوو خاطر نشــان کرد که برخی 
موسسات و       دانشــگاه ها برای نظارت 
بر دانشــجویان در زمان ارزشــیابی 
و امتحــان از نــرم افزارهای خاصی 

استفاده می کنند.
اما ژاد مارســیل از این روش نظارت 
به شــدت انتقاد می کند و می گوید : 
»این هــا نرم افزارهایی هســتند که 
ممکن اســت به رایانه ها نفوذ کنند 
و موجب نشــت اطالعات و داده   های 
فردی دانشــجویان شــوند. وانگهی 
اســتفاده از ایــن نرم افزارها می تواند 
فشار روانی و اضطراب دانشجویان را 

تشدید کند .«
برای جلوگیری از توســل به چنین 
اتحادیه  رئیس  توصیــه  روش هایی، 
دانشــجویان کبــک این اســت که 
اســتادان برای ارزشیابی دانشجویان 
خود به جای اســتفاده از روش هایی 
که مبتنی بر بازنویسی آموخته   های 
اســتفاده  روش هایی  از  آن هاســت 
کنند کــه مبنــای آن درک و فهم 
دانشــجویان از درس است. او تاکید 
کرد : »    دانشــگاه های زیادی هستند 
که ابزارهای بسیار موثری در اختیار 
استادان خود قرار داده اند تا ارزشیابی 
دانشــجویان را به کارها و روش های 

عملی تغییر دهند .«

منبع: رادیو کانادا

بار دیگر شرکت کننده مسابقه سالیانه خودروهای لوکس 
در جاده ویسلر حادثه آفرین شد

ایرونیا- به گزارش پلیس ویســلر در 
بریتیش کلمبیا، خودرو  المبورگینی 
که در بزرگراه ۹۹  وارد ترافیک الین 
مقابل شــد و  شــش نفــر  را راهی 
بیمارســتان کرد، یکی از شــرکت 
کنندگان  رالی دایمنــد هوبلو بوده 
است. ساشا بنکس سخنگوی پلیس  
ویسلر گفت این المبورگینی نقره ای 
و یک رنجروور مشــکی داشتند در 
بزرگــراه حرکت می کردند که راننده 
المبورگینی کنترل خودرو را از دست 
داد، به الین مقابل  رفت و بعد به یک 
تویوتا هاچبک برخورد کرد که داشت 

از آن سمت می آمد.
رالی دایاموند هوبلو در ســال 2۰۱۳ 
توسط کرگ استو شخصیت اجتماعی 
و تاجر ونکووری تاسیس شد تا برای 
پول  راننده ها  منتخــب  خیریه های 
جمع آوری کند. این رالی معموال در 
ماه می برگزار می شــود اما امسال به 

خاطر کووید-۱۹ به تعویق افتاد.
بنکس گفــت: »می توانم تایید کنم 
کــه المبورگینی نقره ای بخشــی از 
رالــی دایاموند هوبلو بوده اما در حال 
حاضر داریم علــت ورود آن به الین 
مقابل را بررسی می کنیم و رانندگان 
المبورگینــی و رنــج روور را بــرای 
رانندگی خطرناک با خودروی موتوری 

تحت نظارت داریم«.
ســازمان خدمات بهداشت اورژانسی 
بریتیش کلمبیا گفت شش بیمار از 
طریق آمبوالنس و آمبوالنس هوایی 
به چند بیمارســتان در منطقه لوئر 
مینلند منتقل شدند که دو نفر از آن ها 
با خطر جدی روبه رو هستند و دو نفر 
بنکس  دارند.  غیرکشــنده  جراحت 

گفت دو کودک در این سانحه حضور 
داشتند که وضعیت ثابتی دارند.

بنکس گفــت: »تا به حال در بزرگراه 
Sea to Sky بــه اندازه ای شــاهد 
تراژدی بوده ایم که یک عمر برای مان 
کافی است. فقط می توانیم از افرادی 
کــه در منطقه حضور دارند خواهش 
کنیم سرعت شــان را کم کنند. هر 
کســی که از منطقه بازدید می کند 
می خواهد با امنیت و ایمنی به مقصد 

خود برسد.«
با توجه به  تعدد ســانحه های چند 
ســال اخیر در جــاده بخاطر حضور 
شرکت کنندگانی که از ونکوور راهی 
پمبرتون می شــوند ،هنوز مشخص 
نیست چرا مسئوالن به ادامه برگزاری 

این مسابقه به این شکل اصرار دارند.
می گذشته، سازمان خدمات ترافیک 
این  برای  اســکوامیش چک پوینتی 
رالی ماشین های لوکس قرار داده بود 
و مک الرنی 4۶۰ هزار دالری را ضبط 
کرده بود که داشــت با سرعت ۱52 

کیلومتر در ساعت حرکت می کرد. 
بــدون  راننــده   ،2۰۱۸ مــی  در 
گواهینامه یک المبورگینی که یکی 

از شــرکت کنندگان رالی بود توسط 
پلیس سلطنتی وست ونکوور به خاطر 
ســرعت باال متوقف و جریمه شد و 
برخورد خودرو فــراری  با خودرویی 
از الین مقابل برای ســاعاتی جاده را 

مسدود کرد. 
به گفتــه پلیس ســلطنتی، در می 
2۰۱۷ دو شرکت کننده رالی در حالی 
متوقف شدند که در یک منطقه ۹۰ 
کیلومتر در ساعت، داشتند با سرعت 
۱۶2 کیلومتــر در ســاعت رانندگی 

می کردند. 
ســازمان دهندگان رالــی از تمــام 
شــرکت کنندگان می خواهــد بــه 
محدودیت هــای ســرعت احتــرام 
بگذارند. تصادف شــنبه باعث شده 
ساعت ها ترافیک در این مسیر شلوغ 
قفل شود چون پلیس و نیروهای امداد 

مشغول کار در صحنه بودند.
خودروهــا برای 5 ســاعت در جاده 
منتظر بازشــدن راه بودند و گرمای 
هوا موجــب وخامت حــال یکی از 
سرنشــینان خودروهــا و انتقال او با 
اسکوامیش  بیمارستان  به  هلیکوپتر 

iroonia.ca .شد
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & ShellacManicure & Shellac

کوتاه کردن )خانم ها( .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر

هایالیت .............................. از60 دالر
کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا برای تعیین وقت با ما تماس بگیرید

چه چیزی می تواند راننده های کانادایی
 را از  فرستادن »تکست«

در حین رانندگی پشیمان کند؟
ایرونیا- بیشــتر مــردم می دانند که 
رانندگی در حیــن حواس پرتی کار 
خطرناکی است، اما تعداد بیشتری از 
راننده ها می گویند به هر حال این کار 

را انجام می دهند.
5۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی 
مطالعــه ای توســط دژاردن گروپ 
شــرکت کردند اقرار داشتند که در 
حین رانندگی از تلفن همراه استفاده 
می کنند. این در حالی است که این 
رقم در ســال 2۰۱۸ معــادل با ۳۸ 
درصد بود. در پاســخ بــه اینکه چه 
چیزی الزم است تا این عادت از بین 

برود، 4۱ درصد از تصادف نام بردند.
کرن بومــن مدیر برنامه آموزشــی 
»بنــدازش و رانندگــی کــن« که 
تمرکزش روی جلوگیری از مرگ و میر 
و آسیب در رانندگی است، باور دارد 
که بسیاری از راننده های حواس پرت 
آسیب ناپذیر هستند  می کنند  حس 
چون تا به حال هرگز تصادف رانندگی 

نداشته اند.
او گفــت: »اما یک کلمه خیلی مهم 
هست که باید پس از چنین جمله ای 
بیاید و آن هم هنوز اســت. من هنوز 
هرگز باعث شکل گیری یک تصادف 
نشــده ام«. بومن اضافه کــرد: »فکر 
نمی کنم آن ها درباره اثر این مســئله 
روی خودشــان، خانواده های شــان، 
ماموران امدادی که در صحنه حاضر 
می شوند و دیگر قربانیانی که ممکن 

است در سانحه باشند، تفکر بکنند«.

نتایج نظرسنجی نشان داد که جریمه 
سنگین تر و نرخ باالتر بیمه در لیست 
دالیلی که می توانند باعث شکســته 
شدن این عادت در رانندگان بشوند، 
با به ترتیــب 2۶ درصد و 2۱ درصد 

بسیار عقب تر بودند.
بومــن گفــت: »اگــر ناگهــان آن 
پاســخ دهندگان مجبور بشــوند به 
چشمان کســی نگاه کنند و بگویند 
خب آن فعالیتی که من داشتم انجام 
مــی دادم از امنیت خانواده تو مهم تر 
بود، ممکن اســت پاسخ شان تغییر 

کند«.
این نظرسنجی اینترنتی همچنین به 
این نتیجه رسید که بیشتر رانندگان 
نسبت به این مسئله محتاط هستند 
کــه دیگران چطور پشــت فرمان از 
اســتفاده  الکترونیکی  وســیله های 
می  کنند. این نظرســنجی از ۳۱۰4 
نفر بین ســن ۱۶ تا ۷4 در استانهای 

مختلف کانادا صورت گرفت.

آخرین مهلت تأخیر در بازپرداخت 
وام های دانشجویی

ایرانیان کانادا- با کم رنگ شــدن تابستان و آغاز پاییز، تنها تعویق بازپرداخت 
وام های رهنی نیســت که به زودی برای صدها هــزار کانادایی پایان می یابد. 
هم چنین، دوره ی توقف شش ماهه ی بازپرداخت وام ها و سود وام های دانشجویی 

اتاوا نیز که به دلیل همه گیری کووید۱۹ آغاز شده بود، به سر می رسد. 
دوره ی توقف بازپرداخت وام های دانشــجویی کانادا، به طــور دقیق تر، ۳۰ام 
سپتامبر به پایان می رسد. اما این برای فارغ التحصیالنی که وارد اقتصاد آسیب 
دیده از رکود ناشــی از همه گیرِی کرونا شده اند، چه معنایی دارد؟ آن ها هنوز 

نمی توانند این اقساط را بپردازند. 
تاکنون، کانادا حدود دو سوم مشاغل خود را در ماه مارچ و آپریل بازگشایی کرده 
است؛ با این وجود پرداخت های شغلی هنوز ۱.۱ میلیون کم تر از پزداخت های 

ماه فوریه ی سال جاری است.
 کارگران جوان بیش ترین آســیب را از همه گیری بیماری کرونا دیده اند. طبق 
بررسی تقاضانامه های کار در مراکز کاریابی توسط مرکز داده های آماری کانادا، 
اشــتغال در صنعت اقامت و خدمات غذایی، که منبع اساســی مشــاغِل تازه 
فارغ التحصیــالن  که هنوز در زمینه ی تخصصی خود کار تمام وقت نیافته اند 

است، هنوز بیش از 2۰ درصد کم تر از آغاز همه گیری است.
 بر اساس تجزیه و تحلیل دیگری که به تازگی انجام شده است، حتی کسانی 
که شــغل دارند، ممکن است مانند گذشــته درآمد نداشته باشند، زیرا نتایج 
بررسی های اخیر نشان می دهد که بخش فزاینده ای از کانادایی ها نیمه وقت کار 

می کنند، زیرا نمی توانند شغل تمام وقت مناسب خود را پیدا کنند.

پیش بینی افزایش شدید 
تقاضای واکسن آنفوالنزا در کانادا

با توجه به این که امسال دوره آنفلوآنزای فصلی در زمستان با کووید۱۹ 
همراه خواهد بود، آژانس سالمت عمومی کانادا پیش بینی کرده است که 

تقاضای واکسن آنلفوآنزا در آغاز فصل پائیز به شدت افزایش یابد.
به گزارش هفته، به نقل از الپرس، به همین علت کمیته مشــورتی ملی 
مصونیت CCNI وابسته به آژانس سالمت عمومی کانادا به همه استان ها 
توصیه کرده است در اجرای برنامه های مصونیت سازی شهروندان در برابر 

آنلفوآنزا الزامات مربوط به مبارزه با کووید۱۹ را مد نظر قرار دهند.
ماریز دورت سخنگوی آژانس سالمت عمومی کانادا روز یکشنبه اعالم کرد 
این نهاد سیزده میلیون دز واکسن آنلفوآنزا سفارش داده است در حالی که 

سفارش واکسن آنفلوآنزا در سال گذشته ۱۱میلیون و 2۰۰هزار دز بود.
توصیه کمیته مشورتی ملی مصونیت وابسته به آژانس سالمت عمومی 
کانادا این اســت که راهبردهای واکسیناسیون برضد آنلفوآنزا با ضرورت 

جلوگیری از انتقال کووید۱۹ مطابقت داشته باشند.
مطالعه ای که به تازگی توســط دانشگاه بریتیش کلمبیا صورت گرفت و 
نتایج آن در نشــریه The Journal of Pediatrics منتشر شد، حاکی 
از آن است که پاندمی کووید۱۹ امسال والدین بیشتری را در کشورهای 
مختلــف از جمله کانادا ترغیب خواهد کرد که کودکانشــان را در برابر 

آنلفوآنزای فصلی واکسینه کنند.

پاندمی کووید19 
چگونه سلیقه خریداران را در بازار مسکن کانادا تغییر داد؟

ایرونیا- ماه جوالی گذشــته، مرکز 
آمار کانادا پیش بینی کرد که تقاضای 
مسکن از ســمت کاندوها به سمت 
خانه های مستقل حرکت خواهد کرد.

این ســازمان گفت: »در حالیکه کار 
از خانه بیشــتر می شود ممکن است 
شاهد افزایش تقاضا برای مکان های 
زندگی بزرگ تر باشــیم. این مکان ها 
را خانه های تک خانوار می توانند ارایه 
کنند و به این ترتیب تقاضا از سمت 
به سمت  آپارتمان های کاندومینیوم 

خانه های تکی حرکت می کند.«
گزارش جدیــدی که اقتصاددان های 
آربی سی اکونومیکس منتشر کرده اند 

هم این پیش بینی را تایید می کند.
رابــرت هوگ اقتصــاددان این بانک 
نوشــت: »خریداران در سطح کشور 
دارند بیشــتر بــه ســمت انتخاب 

خانه های مستقل تکی می روند.«
هــوگ در یادداشــت خــود درباره 
وضعیت بازار مسکن کانادا در آگوست 
گفت فروش این نوع خانه ها »سرعت 
به شدت بیشــتری از کاندوها داشته 

است.«
او نوشــت: »حتی در کلگری، فروش 
خانه های مستقل نسبت به سال قبل 
بیشتر شده و این در تضاد با کاهش 

چشمگیر فروش  کاندوهاست.«
او گفت تقاضای بیشتر برای خانه های 
مســتقل دارد موجب افزایش قیمت 
بیشــتر در این بخش می شــود. وی 
اضافه کرد که ایــن روند را داریم در 

کل کانادا می بینیم.

عالوه بر ایــن، هوگ بــه این نکته 
اشاره کرد که ارزش گذاری خانه های 
مســتقل و کاندوها احتماال در بازه 

پیش رو بیشتر واگرا خواهد بود.
در ماه آگوست، انجمن امالک ونکوور 
بزرگ گــزارش داد که فروش  امالک 
مســکونی در این منطقــه معادل با 
۳۰4۷ واحد بــود. این رقم نمایانگر 
افزایشــی ۳۶.۶ درصدی نســبت به 
22۳۱ واحــد بــه فــروش رفته در 

آگوست سال قبل بود.
فروش خانه های مستقل در آگوست 
2۰2۰ معــادل ۱۰۹5 واحد بود که 

نســبت به ۷۰۶ واحد به فروش رفته 
در آگوست قبلی 55.۱ درصد افزایش 

داشت.
از ســوی دیگــر، فروش کانــدو در 
آگوست امسال به ۱۳۳2 واحد رسید 
که نســبت به ۱۱۱۶ واحد به فروش 
رفته در آگوســت ســال قبل ۱۹.4 

درصد بیشتر بود.
در عین حال، انجمــن امالک فریزر 
ولــی در آگوســت 2۰۳۹ فروش به 

ثبت رساند که نمایانگر افزایشی 5۷.2 
درصدی نسبت به ۱2۹۷ فروش ماه 

مشابه سال قبل بود. 
فروش خانه های مستقل این منطقه 
در آگوســت به ۸۷۷ رسید که ۷۱.۶ 
درصد بیشتر از 5۱۱ فروش ماه مشابه 

2۰۱۹ بود.
در آگوســت امســال 422 کاندو در 
این منطقه فروخته شــد که نشان از 
افزایش 2۷.5 درصدی نسبت به ۳۳۱ 
واحد فروخته شده در ماه مشابه سال 

2۰۱۹ داشت.
هوگ در یادداشت خود همچنین به 
این نکته اشــاره کرد که ارقام اولیه 
»نشان از فعالیت چشمگیر بازار  در 
بســیاری از مناطق کشــور دارد. اما 
داســتان بزرگ تر ممکن اســت این 
باشد که کووید-۱۹ حاال باعث شده 
مردم بیشتری تمایل به فروش نشان 

دهند.«
به گفته او، تعداد لیستینگ های جدید 
افزایش چشمگیری در تورنتو، اتاوا و 

ونکوور داشته است.
هوگ گفت: »ما فکــر می کنیم این 
بخش نشــان می دهد کــه پاندمی 
نیازهای مسکن بســیاری از مالکان 
فعلی را تغییر داده است. آن ها تصمیم 
گرفته اند بفروشند و این چیزی است 
که ممکن است چند ماه پیش چندان 

iroonia.ca ».مد نظرشان نبود

افزایش کالهبرداری به بهانه فروش سگ  
در دوران پاندمی

ایرونیا- به گزارش مرکز ضدکالهبرداری کانادا ، کالهبرداری هایی که کارشان 
سوء اســتفاده از توله سگ ها اســت در سراســر کانادا در حال رشد هستند و 
کالهبرداران طی دوران پاندمی کووید-۱۹ بیش از گذشته از احساسات عاشقان 

حیوانات خانگی سوءاستفاده کرده اند.
بنا به اعالم این مرکز کانادایی ها تا اینجا امسال ۳۰۰ هزار دالر به کالهبردارانی از 
دست داده اند که می گویند پرورش دهنده حیوانات خانگی هستند. این در حالی 
است که در کل 2۰۱۹ رقم کالهبرداری با این شیوه حدود ۱5۰ هزار دالر بود.

مرکز ضدکالهبرداری کانادا روی هم رفته ۳۶4 شــکایت درباره کالهبرداری با 
استفاده از حیوانات خانگی دریافت کرده که نشان می دهد بیش از 25۰ نفر از 

این افراد، پول از دست داده اند. 
جســی سن ســیر ســخنگوی  این مرکز گفت تعدادی از نکات مشکوکی که 
خریداران باید مواظب آن ها باشند شامل قیمت های پایین )زیر هزار دالر برای 
یک سگ نژاد خالص(، فشار برای تکمیل پرداخت سریع و استفاده از روش های 

ناامن پرداخت از جمله بیت کوین، گیفت کارت یا وسترن یونیون می شوند.
او می گوید خریداران چند راه برای مقابله با کالهبرداران دارند. این ها شــامل 
درخواســت چند معرفی کننده برای فروشنده، چک کردن تاریخ خلق وبسایت 
پرورش دهنده و شرکت حمل و نقل و نگه داشتن پرداخت تا زمانی که شخصا یا 

از طریق مالقات مجازی سگ را دیده اند، می شوند.
سن سیر می گوید کالهبرداران اغلب می گویند کروناویروس دلیل عدم مالقات 
حضوری اســت و سعی دارند از افرادی سوءاســتفاده کنند که در میان انزوای 

iroonia.ca .پاندمی قصد دارند یک حیوان خانگی همراهشان باشد
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کارشناسان امنیتی و مسئوالن پرونده 
ایران در وزارت خارجه و خزانه  داری 
آمریکا و کسانی که موضوع تحریم ها 
را زیرنظــر دارند نیــز عامدانه به او 

نپرداخته  و از کنارش عبور کرده  اند.
حتی پس از دستگیری دری اصفهانی 
هیچ حرفی از او در رسانه های ایرانی 
و خارجی نیســت! در گزارشــی که 
در مهر ۱۳۹۶ از ســوی رســانه های 
نزدیــک به اطالعات ســپاه در مورد 
منتشر  تیم هسته ای  و  دری اصفهانی 
می شود نیز اشــاره  ای به حاجی زاده 
شــریک دری اصفهانی نیست و او از 

حاشیه امنیت برخوردار است. 
اسحاق حاجی زاده متولد اسفراین در 
استان خراسان است. پدر حاجی زاده 
سپاهی و از ســرداران جنگ ایران و 
عراق و جانباز جنگ اســت. یکی از 
برادرانش ســال ها از مدیران گمرک 
جمهوری اســالمی در جنوب ایران 
و دیگــری از قضــات دادگاه انقالب 
اسالمی بوده است. اسحاق حاجی زاده 
بازرگانی  فارغ التحصیــل مدیریــت 
در دولت محمد خاتمــی از مدیران 
بوده  ایران  ارشد ســازمان دخانیات 
اســت. همان ســازمانی که در سال 
۱۳۸5 توسط طه طاهری سربازجوی 
خشــن دهه ی ۶۰ اوین اداره می شد. 
او همجنیــن از عوامل پشــت پرده 
شبکه مالی حزب  اهلل لبنان، درگیر در 
پــروژه ی قتل های زنجیره ای و عامل 

ربودن رابرت لوینسون نیز بود.
گفته می شود حاجی زاده از بستگان 
ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده 
موشکی سپاه پاســداران است که از 

صحت و سقم آن بی اطالعم.
حاجی زاده از قدیم االیام روابط ویژه ای 
با فالحیان و محمد شــریعتمداری و 
گردانندگان »فؤاد ری« و چهره های 
امنیتی و اقتصادی نظام و همچنین 
وزرای نفت و رؤسای کمیسیون های 
انــرژی و صنایع و نفــت مجلس و 
اداره کنندگان مجموعه های اقتصادی 

مهم نظام داشته است.
بعد از آغاز ریاست جمهوری محمود 
حاجــی زاده  اســحاق  احمدی نژاد، 
یکی از گزینه های ریاســت سازمان 
خصوصی سازی و سازمان هدفمندی 
یارانه بوده اســت اما بنا به صالحدید 
مقامات جمهوری اسالمی محمدرضا 
فرزین، دوســت صمیمی حاجی زاده 
یارانه ها  رئیس ســازمان هدفمندی 
می شود و حاجی زاده که در معاونت 
خارجی وزارت اطالعات حضور دارد 
با اســتفاده از رانت های ویژه به کانادا 

اعزام می شود.
سوابق حاجی زاده نشان می دهد که او 
یکی از مدیران مهم سازمان اقتصادی 
کوثر وابســته به بنیاد شهید و امور 
ایثارگران هم بوده و در »ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینی« و هلدینگ های 
مهم وابسته از جمله بنیاد برکت، گروه 
توسعه اقتصادی تدبیر، نفت پارس و 
گروه توسعه انرژی تدبیر و... در سطوح 

مدیریتی فعالیت داشته است.
اسحاق حاجی زاده در شرکت های زیر 
که به ستاد اجرایی فرمان امام وابسته 
هســتند دارای سمت مدیریتی بوده 

است.
نایب رئیــس هیأت مدیره توســعه 
اقتصاد  آینده سازان، عضو هیأت مدیره 
گروه مشــاوران مدیریــت مطالعات 
راهبردی تدبیــر، عضو هیأت مدیره 
آینده،  بین الملــل  اقتصاد  توســعه 
نایب رئیس هیأت مدیــره تولیدات 

پتروشیمی قائد بصیر. 
بر اساس آگهی روزنامه رسمی کشور 
در مــاه فوریه 2۰۱۳ یــک ماه قبل 
از لــو رفتن کارخانه مرمــوز آلمان، 

حاجی زاده در شرکت »توسعه اقتصاد 
آینده سازان«، نایب رئیس علی بقایی 
معاون ستاد اجرایی فرمان امام بوده 
است. غالمرضا حیدری کردزنگنه نیز 
که سال ها ریاست سازمان خصوصی 
ســازی را به عهده داشته دیگر عضو 

هیأت مدیره است.
نکته حائز اهمیت آن کــه در ژوئن 
آمریــکا،  دارایــی  وزارت   2۰۱۳
دارایی هــای »ســتاد اجرایی فرمان 
امام« و ۳۷ شــرکت مرتبط با آن از 
جمله شــرکت های »توسعه اقتصاد 
آینده سازان«، »گروه توسعه اقتصادی 
تدبیر« و »شرکت ســرمایه گذاری 

ری« را مسدود کرده است. 
بــه ادعــای وزارت دارایــی آمریکا، 
»بســیاری از این شــرکت ها صوری 
هســتند و بــرای دور زدن تحریم ها 
تاســیس شــده اند. این شــرکت ها 
شــبکه  ای بزرگ را تشکیل می دهند 
کــه هدف آن ایجاد و اداره ســرمایه 
گذاری های بزرگ و خارج از محاسبه، 
به دور از چشم مردم ایران و نهادهای 

ناظر بین المللی است.
این شــبکه در بخش هــای مختلف 
اقتصاد ایران و در سراسر جهان فعال 
است و هر سال میلیاردها دالر برای 
حاکمان ایران درآمد ایجاد می کند.« 

حاجی زاده در هیــأت مدیره »گروه 
مشاوران مدیریت مطالعات راهبردی 
تدبیر« با غالمرضا ســلیمانی امیری 
و علی اشــرف افخمی همــراه بوده 
اســت. وی به نمایندگی از »شرکت 
عضویت  به  تدبیر«  ســرمایه گذاری 
هیــأت مدیره درآمــده و مدیرعامل 
شرکت شده اســت. بعداً حسینعلی 
قریب رئیــس هیأت مدیــره بنیاد 
علوی به این گروه مشاوران پیوست. 
قریب در بنیاد علوی جانشین داوود 
روزبهانی شد که فرماندهی حمله به 
پایگاه موســی خیابانی رهبر نظامی 
ســازمان مجاهدین خلق در بهمن 

۱۳۶۰ را به عهده داشت.
غالمرضا ســلیمانی امیری در دولت 
روحانــی، رئیــس کل بیمه مرکزی 
اســت و پیش از آن نیــز مدیرعامل 
ســازمان تأمین اجتماعی بوده است. 
او همچنین مدیرعامل سازمان صنایع 
ملی ایران، معاونــت وزیر کار  و امور 
اجتماعی، قائم مقام ســازمان تأمین 
اجتماعی، مدیر عامل و رئیس هیأت 
مدیره شــرکت کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران بوده است.
برای شناخت اهمیت »شرکت گروه 
توســعه اقتصادی تدبیــر« که مورد 
تحریم آمریکا قــرار گرفته و جایگاه 
اســحاق حاجی زاده در نظام اسالمی 
ذکر این نکته الزم اســت که اعضای 
هیــأت مدیــره و گرداننــدگان این 
شرکت در طول ســال های گذشته 
عبــارت بوده اند از: حســین دهقان 
پــوده، وزیر دفاع ســابق و مشــاور 
خامنه ای، غالمحســین نوذری وزیر 
نفــت، محمدســعیدی کیا وزیر راه، 
ســیدمصطفی سیدهاشمی نماینده 
مجلس، غالمرضا سلیمانی امیری و 
علی اشرف افخمی، علی  بقایی معاون 

ستاد اجرایی فرمان امام و... 
گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته به 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام در 
سال ۱۳۸۷ تاسیس شد. این گروه با 
تفکیک تخصصی سرمایه گذاری های 
خود و ایجاد هشت هلدینگ تخصصی 
در زمینه های مالی، ساختمانی، انرژی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، دارویی، 
کشاورزی و دامپروری و یک شرکت 
مشــاوره مدیریت بــه ترتیب تحت 
نام های گروه توســعه انــرژی تدبیر، 
گروه توسعه ساختمان تدبیر، شرکت 

دارویی برکت، شرکت سرمایه گذاری 
تدبیر، شــرکت گسترش الکترونیک 
مبیــن ایران، شــرکت نواندیشــان 
کشت و صنعت تدبیر، گروه مشاوران 
مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر و 
شرکت انرژی گستر نصیر فعالیت های 
خود را ســامان داده است. این غول 
بزرگ اقتصاد و صنعت ایران مدیریت 
و رهبری ده ها شرکت سرمایه گذاری، 
تولیدی و خدماتی را در حوزه دارو تا 

فناوری اطالعات برعهده دارد. 
او همچیــن بــه همــراه محمدرضا 
علی اصغــر حاجی زاده  و  حاجی زاده 
عضو هیأت مدیره شرکت مهندسی 
و خدمات پیشگام تدبیر آریانا است و 
مدیریت شرکت دروازه ملل را نیز به 
عهده دارد و هنوز تغییری در مدیریت 
شرکت های فوق داده نشده است. از 
قرار معلوم این دو شــرکت شخصی 

است.

جاده های بهشتی پولشویی: از ترکیه 
تا اروپا و آمریکای شمالی

با دنبال کردن مســیر نقل و انتقال 
ثروت  حاجی زاده، چگونگی پولشویی 
در جمهوری اســالمی  و نیز شرکا و 
دست اندرکاران این فعالیت های کثیف 

را مشاهده می کنیم.
براساس اسناد موجود در سال 2۰۱۸ 
صدها میلیارد تومان ثروت حاجی زاده 
با مدیریت رضــا حیدریان به ترکیه 
منتقل شده اســت. بالغ بر چهارصد 
میلیارد تومان از ثروت او از طرف علی 
فراهانی به یک صرافی در آنتالیا ترکیه 

واریز شده است.
رضا حیدریان برادر همســر اسحاق 
حاجی زاده که یک پزشــک عمومی 
است سال هاست طبابت را رها کرده 
و مجموعه های اقتصادی حاجی زاده را 
مدیریت می کند. حیدریان هم اکنون 
در شمال شرق تهران برای حاجی زاده 
ســاخت و ســاز می  کند. دکتر رضا 
حیدریان در ده سال گذشته در هیچ 
مطب و یا کلینیکی فعال نبوده و تنها 
به رتق و فتــق امور مالی حاجی زاده 

مشغول بوده است.
وی جهت پولشــویی در ســال های 
هفتــاد  از  بیــش  و 2۰۱۹   2۰۱۸
آپارتمان در شــهر آنتالیا خریداری 
کرده است. وی پس از خرید آپارتمان 
آن ها را به فروش رسانده و سپس برای 
انتقال پول به کانادا مدعی می شوند 
که وجه انتقالی، پول حاصل از فروش 
آپارتمان در ترکیه اســت. مدارک و 
اسناد گواهی می دهند که حیدریان 
همچنیــن بــا افتتاح یک ماشــین 
فروشی در آنتالیا و با خرید و فروش 
ماشین های گران قیمت، بنز، بی ام و و 
المبورگینی و... به پولشویی می پردازد 
تا محمل و پوششــی بــرای انتقال 
پول  ها به کانادا درســت کند. همسر 
حاجی زاده حتی در فرودگاه کانادا به 
علت همراه داشتن پول  هنگفت ثبت 

نشده بازداشت شده است.
علی فراهانی فرزند باجناق حاجی زاده 
است. وی از کارکنان وزارت دفاع در 
حوزه ساخت اســید که در سوخت 
موشــک کاربرد دارد اســت و بارها 
جهت انجام مأموریت با پاسپورت های 
جعلی حکومتی به سوریه و عراق سفر 

کرده است.
علی فراهانی تنها در اسفند ماه نود و 
هفت بالغ بر شصت میلیارد تومان از 
حساب دایی خود دکتر رضا حیدریان 
به ترکیــه منتقل کرده اســت. این 
پول ها به یک حساب در بانک زراعت، 
ایش بانک و شکر بانک شعبه خیابان 
کنیالتی واریز شده است. بیشتر این 
مبالــغ از بانک اقتصــاد نوین و کار 
آفرین که زیر مجموعه ستاد اجرایی 
فرمان امام اســت و توسط همکاران 

حاجی زاده اداره می شوند واریز شده 
است.

در سال 2۰۱۸ از سوی رضا حیدریان 
یک قطعه زمین تجاری و مسکونی در 
شهر آنتالیا و نزدیکی ساحل خریداری 
شــد. در این قطعه زمیــن 54 واحد 
مســکونی و چندین مغــازه تجاری 
ساخته شد و در هفته های اخیر پایان 
ســاخت این مجموعه جشن گرفته 

شد.
دکتر رضا حیدریان در سپتامبر 2۰۱۹ 
جهت حسابرسی اموال حاجی زاده به 
کانــادا رفته و با وی مالقات داشــته 
است. زطبق اسنادی که موجود است 
مدیران عالی رتبه صنایع دفاع ایران 
نیز جهت نقل و انتقال وجوه مربوط 
به اســحاق حاجــی زاده و جمهوری 
اسالمی به ترکیه سفر کرده اند. اسناد 
و مدارک این سفرها همان مقطع به 

پلیس ترکیه ارائه شد.
طبق تحقیقات به عمل آمده در این 
گزارش، بعد از انتشــار خبر کشــف 
کارخانه مرموز در آلمان بنا بر شهادت 
تعــدادی از کارکنان ســتاد اجرایی 
فرمــان امام، وی در محل ســتاد در 
تهران جلســاتی با مدیران »ستاد« 

داشته است.
اسناد متعددی در مورد مالقات های 
اســحاق حاجی زاده با مدیران ارشد 
امام خمینی،  ســتاد اجرایی فرمان 
برخــی اســتانداران و مقامات دولت 
حسن روحانی در اروپا و غالبا کشور 
آلمان )چند مورد در دوســلدورف( 
و جا به جایــی ارقــام قابــل توجــه 
)پولشویی( در دست است. بخشی از 
پولشویی های هنگفت حاجی زاده در 

اروپا صورت گرفته است.

محمود  و  حیدریان  خانواده  ارتباط 
سیف

»ســیما حیدریان« خواهر همســر 
حاجی زاده نیز حسابدار محمود سیف 
از فرماندهان ســپاه در شرکت »زها 
کیش« بوده اســت. محمود سیف و 
همسر حاجی زاده، فامیل و هر دو اهل 
روستای سامن از توابع مالیر هستند.

محمود سیف، همسر سابق شهرزاد 
میرقلی خان اســت. این دو نفر سال 
2۰۰۷ به جرم تــالش برای خرید و 
انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید 
در شــب، در اتریش بازداشت شدند. 
محمود ســیف، همچنین شــرکت 
»پردازش تصویــر رایان« و »تجارت 
المــاس مبیــن« را اداره می کرد که 
زیرمجموعه بنیاد تعاون ســپاه بود. 
براســاس اطالعیه وزارت خزانه داری 
آمریکا که 2۹ آبان ۱۳۹۶، منتشــر 
شد، این شرکت در همکاری با سپاه، 
تجهیــزات و لــوازم الزم برای جعل 
اســکناس را از اروپا را تأمین کرده و 
در معامالت اسلحه نیز نقش داشته 
است. شرکت »تجارت الماس مبین« 
همچنین در راه  اندازی یک شــبکه 
جعل اسکناس برای تأمین نیازهای 
مالی شورشیان حوثی در یمن نقش 

داشته است.
محمود ســیف در داخل ایران با نام 
»محسن سجادی نیا« فعالیت داشت و 
در خرداد ۱۳۹۶ در جریان برخورد با 

فساد در سپاه بازداشت شد.
شهرزاد میرقلی خان درباره دور زدن 
تحریم ها به تاســیس شــرکت های 
صوری هم اشــاره می کنــد که این 
شــرکت ها بدون ذکر نــام محمود 
سیف ثبت شده است: »ایشان با ثبت 
شــرکت های مختلف در کشورهای 
مختلــف از جمله امارات، اســپانیا، 
آلمان، ایتالیا و... از طریق ال سی های 
یوزانس این خریدها را انجام می داد. 
بدون اینکه نامی از محمود سیف برده 

شود.« 

زندگی تازه حاجی زاده ها

در حالی که حاجــی زاده در ایران با 
ریش و تسبیح و پیراهن یقه  آخوندی 
در مجامع حاضر می شــد و همسر و 
اعضای خانواده اش از چادر و پوشش 
کامل اسالمی استفاده می کردند و به 
شــدت خود را مقید به رعایت شرع 
نشان می دادند در کانادا همگی کشف 
حجاب کرده و هیچ یــک از موازین 

شرعی را رعایت نمی کنند.
همسر حاجی زاده در ایران، پرستاری 
را کــه برای نگهــداری از فرزندانش 
معرفی شده بود، به این بهانه که ناخن 

پایش الک دارد، نپذیرفت.
متأســفانه این امر محدود به خانواده 
حاجی زاده نیســت و دیگر مأموران 
نظام اسالمی نیز در سایه مالحظات 
سیاســی و اقتصــادی و امنیتــی 
کشــور های اروپایی و کانادا و آمریکا، 
با انتقال ســرمایه های کالن به غارت 
رفته ی مردم ایران به این کشــورها، 
حتی پس از افشاشدن به بهره برداری 

از اموال چپاول شده ادامه می دهند.
حاجی زاده احتماال در کانادا نامش را 
تغییر داده اســت. از قرار معلوم او در 
این رابطه نیز از مساعدت دولت کانادا 
برخــوردار بوده اســت. او هم اکنون 
با نام »امیر حکیم« در کلیســاهای 
ونکوور حضــور پیدا می کند، بی آنکه 
مقامات امنیتی کاناد از خود بپرسند 
یک مقام امنیتی نظام اســالمی در 
کلیسای ونکوور چه می کند، در حالی  
که مسیحیان و به ویژه ایرانیان حاضر 

در کلیسا از ماهیت او بی خبرند.
جالب است بدانیم که بستگان نزدیک 
حمید نوری، یکی از عوامل کشتار ۶۷ 
که در اســتکهلم دستگیر شده و به 
اتهام مشارکت در جنایت علیه بشریت 
و کشــتار جمعی در زندان در انتظار 
محاکمه به ســر می برد، در کلیسای 
شهر اپساال حاضر می شوند و به دروغ 
ادعای گرویدن به مســیحیت دارند 
و نزد دوایر حقوقی و قانونی ســوئد 
مدعی می شوند جان شان در ایران در 
خطر است. اینگونه، عوامل جمهوری 
اسالمی، از کلیســا جهت پوشاندن 
چهره  شان و پنهان کردن فعالیت های 

تبهکارانه شان استفاده می کنند.
پرسش های بی پاسخ مانده

با توجه به اطالعات دقیقی که شرح 
آن رفت، پرسش های زیر تاکنون بی 

پاسخ مانده اند:
شــخصی مثل اســحاق حاجی زاده 
که آشــکارا فعالیت های مشکوک در 
راستای برنامه هسته ای نظام اسالمی 
داشــته چگونه از نگاه رسانه ای دور 
مانده و حتی یک تصویــر از وی در 

فضای مجازی موجود نیست؟
با توجه به سابقه حاجی زاده در کمک 
به برنامه اتمی نظام اسالمی و حضور 
اعضــای درجه یک خانــواده وی در 
نهادهای تســلیحاتی و نظامی رژیم، 
چگونه دستگاه های امنیتی و قضایی 
غربی از وی غافل مانده اند و چرا هیچ  
سابقه ای از او نه در ایران و نه در خارج 

از کشور در دست نیست؟
چرا دولت آمریکا که اقدامات تنبیهی 
گســترده ای علیه دورزدن  تحریم ها، 
پولشــویی و برنامه ی هسته ای رژیم 
دارد از تالش هــای حاجی زاده که از 
پرده بیرون افتاده غافل مانده است؟ 
چرا آمریکا که با ساده ترین بهانه ها به 
دستگیری شهروندان ایرانی می پردازد 
درخواســت اســترداد حاجی زاده را 

نکرده است؟
دولت آمریکا که اموال شرکت »توسعه 
اقتصاد آینده سازان« را مسدود کرده 
و رســماً اعالم داشــته این شرکت 
صــوری اســت و به قصــد دورزدن 
تحریم ها تأسیس شــده، چرا اجازه 

می دهد نایب رئیس هیأت مدیره این 
شرکت اموال به یغما  رفته مردم ایران 
را به کانــادا آورده و با آن به عیش و 

عشرت بپردازد؟
دولت آمریکا که اعالم داشته شرکت 
مزبور و دیگر شــرکت های وابسته به 
»ستاد اجرایی فرمان امام« شبکه ای 
بزرگ را تشکیل می دهند که هدف 
آن ایجاد و اداره ســرمایه گذاری های 
بزرگ و خارج از محاســبه، به دور از 
چشــم مردم ایــران و نهادهای ناظر 
بین المللی است« چرا اجازه می دهد 
ایــن »ســرمایه«  ها کــه از راه های 
غیرقانونی حاصل شده به کانادا منتقل 
شود. کجا هســتند »نهادهای ناظر 
بین المللی«؟ چــرا به وظیفه ی خود 

عمل نمی کنند؟
چرا دولت کانادا در راستای مبارزه با 
پولشویی و دور زدن تحریم ها وی را 

بازداشت نکرده است؟
با توجه به این موضوع که در ســال 
2۰۱۳ کارخانه اســحاق حاجی زاده 
در آلمان مورد بررســی قرار گرفته و 
شــواهد حاکی از مشکوک بودن این 
مجموعه اســت چگونــه حاجی زاده 
می توانسته مجدداً بین ایران و کانادا 
در رفت و آمد باشد و حساسیتی جلب 

نشود؟
حاجی زاده بعد از دســتگیری دری 
اصفهانی توسط اطالعات سپاه دیگر به 
ایران نرفته است. او در کانادا مشغول 
چه کاری است و چرا از رفتن به ایران 

می ترسد؟
دولت های اروپایی و بــه ویژه آلمان 
چــرا اطالعات خــود را در ارتباط با 
فعالیت های شبکه ی حاجی زاده انتشار 
امنیتی  ســرویس های  آیا  نداده اند؟ 
اروپایی از روابط مشکوک حاجی زاده 

بی خبرند؟
عاجل تر  زمانــی  پرســش ها  ایــن 
می شوند که شواهد غیرقابل انکاری بر 
تالش های توامان جمهوری اسالمی و 
سرویس های امنیتی کانادا برای افشا 

نشدن واقعیات گواهی دهند.

تهدید منبع گزارش از سوی مافیای 
اسالمی

به دست آوردن این اطالعات حاصل 
تالش بیش از یکسال یک تیم روزنامه 
نگاری  است. متأســفانه آقای بهزاد 
بهرامی یکی از منابع این تحقیق که از 
روزنامه نگاران جوان است مکرراً مورد 
تهدیدات عوامل این گروه قرار گرفت. 
آن ها سعی داشتند با تهدید و تطمیع 
و تهمت مانع انتشار تحقیقات و اطالع 
رسانی گردند. این موضوع بدوا به دفتر 
سازمان ملل در ترکیه، پلیس ترکیه، 
سازمان گزار شکران بدون مرز و آقای 
ابوالحسن بنی صدر و سرویس امنیتی 

یک کشور اروپایی گزارش شد.

تالش ســرویس امنیتی کانادا برای 
جلوگیری از انتشار گزارش

بعد از آن که مافیای اسالمی متوجه 
شکســت و بی اثر بودن تالش هایش 
برای ایجاد اخالل در روند جمع آوری 
اطالعات و تحقیقــات در این پرونده 
شــد در آخریــن روزها بــا دخالت 
ســرویس اطالعاتی کانــادا به نفع 
شبکه ی مافیایی دورزدن تحریم ها که 
توسط اسحاق حاجی زاده اداره می شد 
مواجه شدیم. همه ی تالش سرویس 
اطالعاتی کانادا بر این قرار گرفته بود 

که این گزارش منتشر نشود، چرا؟
درحالــی که ده ها خانــواده ایرانی - 
کانادایی همچنان در سوگ از دست 
دادن عزیزانشان در سقوط هواپیمای 
اکراینی به ســر می برند ســرویس 
اطالعاتی کانادا بــه منظور ممانعت 
از انتشــار این گــزارش و محافظت 

ادامه از صفحه 2چتر حمایتی اروپا و کانادا...
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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي 
و اجتماعي و فرهنگی

بنیاد کانادا و ایران برگزار می کند

 راهها و دشواریهای دستیابی به موفقیت در کانادا.در این برنامه بسیار جالب 
گروهی از افراد موفق جامعه از مشکالت  خود در راه رسیدن به موفقیت با 

شما سخن خواهند گفت این برنامه بزبان انگلیسی و فارسی خواهد بود . ورود 
درآن رایگان و از طریق اپمیکیشن زوم میباشد. 

۱۸ سپتامبر از ساعت ۷ تا ۸:۳۰
برای دریافت لینک زوم این برنامه لطفا با شماره ۶۰4-۸۰۰-۱۹۷۷

 و یا ایمیل admin@cif-bc.com تماس حاصل فرمایید تا لینک برنامه 
برایتان ارسال گردد. لینک برنامه را از طریقّ فیس بوک و اینستا گرام

 و توییتر نیز میتوانید دریافت نمایید.

سرقت یک مجسمه نیم میلیون دالری 
در تورنتو

مجسمه مشــهور نیم میلیون دالری 
از مقابــل حیاط خانه اي در تورنتو به 
سرقت رفت. این مجسمه ارزشمند، 
 The Secret Bench of« بــا نــام
Knowledge« شــناخته می شود و 
اثر هنرمند مشهور »لئا ویووت« است.
این مجسمه 22۶ کیلوگرمي، شامل 
دو فیگــور زن و مرد اســت که روی 

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی 

برای مهاجرین دارای کارت اقامت دایم بصورت آنالین برگزار میکند:
۱. چگونه یک رزومه قوی درست کنیم؟ 

چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱2:۳۰
2. آشنایی با فرهنگ محیط کار در کانادا

پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱2:۳۰
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، ثبت نام الزامیست

شماره تماس: ۶۰4۹۸۸2۹۳۱ داخلی 2۶۳ شادی اشتری
لطفا نام کامل و شماره تلفن خود را بگذارید و یا ایمیل فرمایید:

shadya@nsms.ca
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد.

**************

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی از شما دعوت میکند که در جلسات 
اطالعاتی رایگان جهت آشنایی با مسائل بانکی و مالیاتی در کارگاهی

 سه جلسه ای که به همین منظور تشکیل میشود شرکت نمایند
در این جلسات موارد زیر بررسی می شوند: * چالشهاي مالي پیش رو در 
کشور کانادا * شناخت انواع روشهاي سرمایه گذاري  * آشنایي با سیستم 

مالیاتي در کانادا * چگونگي استفاده و شناخت انواع حسابهاي بانکي موجود 
در کانادا * آشنایي و نحوه دریافت کمکهاي بالعوض دولتي 

دوشنبه ۱4و 2۱ و2۸ سپتامبر ساعت ۱۰ تا ۱2
برای ثبت نام و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با لیدا امیری و ایمیل 
lidaa@nsms.ca و با شماره تلفن ۶۰4۹۸۸2۹۳۱ تماس حاصل فرمایید و 
ضمن ذکر نام و شماره تلفن خود، پیغام گذاشته تا با شما تماس حاصل شود. 

این برنامه به زبان فارسی و به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
 اطالعات مربوط به چگونگی دسترسی آنالین به ورک شاپ 

بعد از ثبت نام متعاقبا اعالم خواهد شد.
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و رایگان میباشد

از حاجــی زاده بــه اقدامی عجیب و 
خشونت بار دست زد.

در تاریخ 4 ماه مــه 2۰2۰ مأموران 
امنیتــی به منزل نامزد یکی از منابع 
این گــزارش در تورنتو هجوم برده و 
وی را مقابل چشمان فرزند نوجوانش 
مورد بازجویی و تحت فشار قرار دادند 
و لپ تــاپ وی و فرزنــدش را با خود 
بردند. فشــارهای وارده به حدی بوده 
که قربانی با بحران های شدید روانی 

مواجه شده است.
مأمــوران امنیتی با تهدید و ارعاب از 
وی می خواهند در تماس با نامزدش 
به هر طریق ممکن مانع انتشــار این 

گزارش شود.
 Barbara Jackman باربارا جک من
وکیــل قربانــی در کانــادا بازجویی 
اطالعاتی  سرویس  توسط  موکل اش 

کانادا را تأیید می کند.
از قرار معلوم علیه این اقدام غیرقانونی 
دستگاه امنیتی کانادا اقدام حقوقی و 

قانونی صورت نگرفته است.
معلوم نیســت چــرا در قبال تهدید 
مأموران امنیتی کانادا مبنی بر ایجاد 

مانع در راه کسب اجازه اقامت قربانی 
در کانادا سکوت شده است؟

چگونه و بر اساس چه منافعی سرویس 
امنیتی کانادا به خود اجازه می دهد که 
برای جلوگیری از انتشار یک گزارش 
ژورنالیســتی در مورد عوامل مافیای 
اسالمی درگیر در برنامه اتمی رژیم، 
دور زدن تحریم ها و پولشویی عوامل 
امنیتی نظام اسالمی مانع ایجاد کند؟

چرا مأموران امنیتی رژیم اســالمی 
و غارتگــران امــوال مردم ایــران از 
محمودرضا خاوری گرفته تا اسحاق 
حاجی زاده و صدها تن دیگر به سادگی 
می توانند در کانادا با حمایت سرویس 
امنیتی این کشور اجازه اقامت بگیرند 
اما ایرانیان به تنگ آمده از خفقان و 

ظلم و چپاول نظام اسالمی نه؟
متأسفانه جانیان و مأموران رژیم در 
اروپا نیز از امکانات ویژه برخوردارند. 
فرامــوش نمی کنیم کــه جانیان به 
ســادگی می توانند ویــزای ورود به 
محــدوده شــنگن دریافــت کنند. 
آخرین نمونه دریافت ویزای شــنگن 
از ســوی قاضی منصوری در ترکیه 

است. در حالی که کشورهای اروپایی 
تقریباً به هیچ  ایرانی در ترکیه ویزای 
شنگن نمی دهند و همه را به سفارت 
کشــورهای اروپایــی در ایران حواله 
می دهند، ســفارت فرانسه به قاضی 
منصــوری ویزای شــنگن در ترکیه 

می دهد.
دیدارهــای متعددی حاجــی زاده با 
عوامل مافیای اسالمی در کشورهای 
مختلف اروپایی داشته است، چنانچه 
حمید نوری یکی از عامالن کشتار ۶۷ 
ســفرهای متعدد به اروپا داشته و در 
کشورهای آلمان، ایتالیا و سوئیس به 

کارچاق کنی مشغول بوده است.
متأسفانه کشورهای اروپایی و کانادا و 
آمریکا با زیرپا گذاشتن ابتدایی ترین 
اصول حقوق بشر، حقوق مشروع مردم 
ایران را وجه المصالحــه قراردادهای 
تجاری و اقتصادی کرده و همه چیز 
در ســایه مالحظات سیاسی و منافع 

این کشورها قرار می گیرد.

Irajmesdaghi@gmail. com

نیمکتي ملقب بــه »نیمکت دانش« 
نشســته اند که اشــاره اي به سیب 
درخت آگاهي اســت که آدم و حوا 
آن را خوردند. پلیس جست وجویش 
را برای یافتن این اثر ارزشــمند آغاز 

کرده است.
به نوشته »گلوبال نیوز«، این مجسمه 
در ســال ۱۹۸۶ ساخته شــده و به 
قیمــت ۱5۰ هزار دالر بــه »موری 
گلدمن« ســاکن تورنتو فروخته شد. 
این اثر در حیاط جلوی خانه گلدمن، 
واقع در بلــوار »اســتراترن«، غرب 
»اسپادینا رود« روی یک قطعه بتنی 

نصب شده بود.
به گزارش پلیــس تورنتو، مظنونین 
پــس از نیمه شــب به حیــاط خانه 
گلدمن رفته اند، مجســمه را از پایه 
بتنی بیــرون آورده انــد و بعد آن را 
داخل ون ســفیدرنگي گذاشته و از 

محل حادثه دور شده اند.
گلدمن مالک مجسمه مي گوید: »این 
مجســمه برای ما بسیار آرام بخش و 
بامعنا بود. هزاران نفر از تماشــاي آن 
لذت می بردند.  زوج های جوانی بعد از 
مراسم عروسی شان به اینجا مي آمدند 
و با مجسمه عکس می گرفتند. حتی 
این اواخر یک نفر روی صورت آدم هاي 

مجسمه ماسک گذاشته بود!«
وی جایزه اي 5هزار دالري برای یابنده 
تعیین کرده است. او می گوید 5 هزار 
دالر بیشــتر از ارزش برنزی است که 
براي ساخت این مجسمه به کار رفته 

است.

جریمه هزار دالری برای دو مسافر وست جت 
که حاضر به زدن ماسک نشدند

ایرونیا- دو مسافر خط هوایی وست جت هر یک به پرداخت هزار دالر جریمه 
محکوم شده اند چون قبول نمی کردند در هواپیما ماسک بزنند. این نخستین 
باری است که سازمان حمل و نقل کانادا برای تخطی از قوانینی که برای جلوگیری 

از گسترش بیشتر پاندمی کووید-۱۹ وضع شده ، کسی را جریمه کرده است.
نخستین مورد در یک پرواز وست جت از کلگری به واترلو انتاریو در ژوئن رخ داد 
و دومی مربوط به یک پرواز دیگر وست جت از ونکوور به کلگری در جوالی بود.
این قانون گذار صنعت هوایی که نامی از مسافران نبرد، گفت: »در هر دو مورد، 
خدمه پرواز بارها به افراد گفتند باید طی پرواز ماســک بزنند و در هر دو مورد 

افراد قبول نکردند.«
استفاده از ماسک یا پوشش چهره از روز بیستم آوریل در پروازها و ترمینال ها 
اجباری شد. این بخشی از پاسخ دولت فدرال به پاندمی کووید-۱۹ بوده است. 
مسافرانی که زیر 2 سال باشند یا مشکل تنفسی دارند یا در حال غذا خوردن یا 

آشامیدن هستند می توانند ماسک نداشته باشند.
این ایرالین گفت قبول نکردن این سیاست می تواند عواقبی از جمله ممنوعیت 

سفر یک ساله داشته باشد.
این حرکت بخشی از تالش جمعی ایرالین ها برای متفاعد کردن کانادایی ها برای 
سفر هوایی درحالی است که پاندمی آسیب شدیدی به صنعت سفر جهانی وارد 

iroonia.ca.کرده است
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فرانسـه از فعاليت هاي سياسـي حضرت آيت اهللا العظمي 
خميني جلوگيري كرد

فرســـتاده مخصوص ما به پاريس ديشب گزارش 
داد:طبق اطالعاتي كه از نزديكان حضرت آيت اهللا العظمي 
خميني بدست آمد دولت فرانسه از معظم له خواسته است 
كه هنگام اقامت در پاريس از فعاليتهاي سياسي خودداري 

نمايند.
بدنبـــال اين تقاضـــا، حضرت آيـــت اهللا العظمي 
خميني از پذيرفتن خبرنگاران خبرگزاري ها و مطبوعات 
فرانسه و ساير كشـــورها خودداري كردند. عده زيادي از 
 نمايندگان مطبوعات و خبرگزاريها تقاضاي ديدار حضرت 
آيت اهللا العظمي خميني و انجام مصاحبه را از ايشان نموده اند.
طبق گزارش فرســـتاده مخصوص اطالعات كه پريشب 
از تهران مســـتقيماً به پاريس رفته است علت عدم تشكيل 
كنفرانـــس مطبوعاتي و نيز خـــودداري از انجام هرگونه 
 مصاحبه، محدوديتي است كه دولت فرانسه براي حضرت 

آيت اهللا العظمي خميني فراهم ساخته است.
اما بايد خاطرنشان ساخت كه مقامات فرانسه مقدم 

معظم له را بسيار محترم شمرده اند .
پيام ياسر عرفات به حضرت آيت اهللا العظمي خميني

خبرگزاري فلسطيني وفا متن پيامي را كه ياسر عرفات 
«ابوعمار» رئيس كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين 
خطاب به حضرت آيت اهللا العظمي خميني ارسال كرده، در 
برنامه ديشب راديو «صوت فلسطين» كه از دمشق پخش 

مي شود، منتشر كرد. در اين پيام آمده است:
خدمت مجاهد اكبر امام اعظم خميني

متاثر از رنجي كه در غربت و دوري از وطن عزيزتان 
ايران، مي بريد، و اندوهگين از وضعي كه يك توطئه براي 
شما بوجود آورده است، نمي دانم با چه زبان با شما همدردي 
كنم مجاهد بزرگ، در شـــرايطي نيستم كه شما را به وطنم 
دعوت كنم. وطن پاره پاره و خونينم كه با توطئه استعمارگران 
و عوامل خانگيشـــان همچنان تحت تســـلط صهيونيزم 

بين المللي است.
 ايكاش وطني داشـــتم و شـــما بـــر خاكش قدم

 مي گذاشتيد...
دولت به وضع همه اعتصابيون رسيدگي ميكند

امكاناتي فراهم مي شـــود تا همـــه كارمندان دولت 
بتوانند از حداكثر 85 ســـاعت اضافه كار ماهانه استفاده 
كنند.بررســـي هايي در هيات دولت شروع شده است تا با 
 تامين اعتبار كافي ترتيباتي فراهم گردد كه امكان استفاده از

 85 ســـاعت اضافه كار ساعتي براي تمام كارمندان دولت 
وجود داشته باشد.

امروز همچنين گفته شـــد براي انجام درخواستهاي 
معقول و منطقي كارمندان اعتصابي در هيات دولت تصميم 

الزم گرفته خواهد شد.
اعالم جرم عليه هويدا 

در پي اعالم جرمي كه از طرف يكي از اهالي رفسنجان 
كرمان عليه اميرعباس هويدا نخست وزير اسبق بعمل آمد، 
دستور احضار مصطفي درخشش استاندار وقت كرمان و 
فرمانده ژاندارمري وقت كرمـــان از طرف هرمزان داديار 

دادسراي ديوان كيفر صادر شد.
عباس خانداني يكي از اهالي رفسنجان كرمان چندي 
قبل اعالم جرمي عليه اميرعباس هويدا نخست وزير اسبق در 
دادسراي ديوان كيفر مطرح كرد. در اين اعالم جرم نامبرده 
مدعي گرديده شـــش سال قبل هنگام بازديد علياحضرت 
شهربانو از اســـتان كرمان گزارش مفصلي از نابسامانيهاي 
مردم رفسنجان بعرض علياحضرت رساندم و آقاي هويدا 
در حضـــور علياحضرت مطالب را تكذيب كرده و پس از 
آن به استاندار كرمان دستور داد تا به تبعيد اينجانب از استان 

كرمان اقدام نمايد.
راديو لندن و جريان دستگيري درخشش 

راديـــو لندن: در ايران ناآرامي سياســـي و اعتصاب 
بسياري از كارمندان دولت ادامه دارد و اكنون صحنه عمده 

اغتشاشات اخير به شهرهاي آمل و بابل انتقال يافته است.
در تبريز دانشجويان دانشگاه گفتند تا حكومت نظامي 
لغو نشود و كليه زندانيان سياسي آزاد نگردند بسر كالس هاي 
خود نخواهند رفت. در همين حال آقاي محمد درخشش 
رئيس جامعه معلمان ايران امروز دستگير و زنداني شد. علت 

دستگيري و بازداشت آقاي درخشش ذكر نشد.
 اما يكي از آشـــنايان او معتقد بود كه دستگيري وي 
ممكن است با انتشار نخستين شماره نشريه جامعه معلمان 
 كه آخر هفته گذشـــته چاپ و منتشر شـــد، ارتباط داشته

 باشد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 17 مهرماه 1357 
(برابر 6 ذيقعده 1398، 9 اكتبر 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
رسالت شاه اسماعيل صفوي از زبان خود او

نهم اكتبر ســـال 1503 ميالدي استان كرمان شامل سراسر 
جنوب شرقي ايران از جمله سواحل مربوط در خليج فارس و درياى 
ُعمان داوطلبانه به قلمرو شاه اسماعيل صفوي پيوست.شاه اسماعيل 
كه قبال اُستان فارس را به قلمرو خود ضميمه كرده بود در همين سال 
فرمانروايان يزد و اصفهان و سپس خراسان را به اطاعت خويش در 
آورد.وي در هر يك از شهرهاي عمده كشور خطاب به مردم گفته 
بود كه چون از نسل امام حسين (ع) و شهربانو دختر يزدگرد سوم 
است رسالت ترويج شيعه اثني عشري و احياء امپراتوري ايران را 

دارد كه به نوشته موّرخان، به تحّقق هر دو وعده موفق شد.  
زادروز نويسنده دون كيشوت

امروز، نهم اكتبر، زادروز «ميگوئل دو ســـروانتس ساودرا » 
نويسنده داستان بسيار معروف « دون كيشوت » است كه در سال 
1547 به دنيا آمد و 69 ســـال عمر كرد. قريحه دو سروانتس در 

داستان نويسي و خلق داستان در سراسر جهان زبانزد است.
دو سروانتس در جواني به ايتاليا رفته و به عنوان يك نظامي 
اسپانيايي در جنگ دريايي لپانتو با عثماني شركت كرده بود. در اين 
جنگ با اينكه اسپانيا، ايتاليايي ها از جمله جمهوري ونيز و ساير 
نيروهاي مسيحي پيروز شدند، دو سروانتس مجروح و عليل شد 
و هنگام انتقال به اسپانيا، كشتي حامل وي به تصرف دزدان دريايي 
درآمـــد و او و برادرش به الجزاير منتقل و به صورت برده به يك 
مراكشي فروخته شدند كه خانواده آنان در اسپانيا پولي جمع آوري 
و اين دو را از صاحبشان بازخريد. همين اسارت و نيز فقري كه «دو 
سروانتس» پس از بازگشت به اسپانيا دچار آن شده بود و نيز دو بار 
به زندان افتادن به سبب ورشكستگي مالي و نپرداختن قروض، او 

را تبديل به يك نويسنده خوب كرد.
روزي كه ُكره اي ها داراي الفباي اختصاصي شدند

 مورخان آمريكايي نهم اكتبر ســـال 1446 ميالدي را روزي 
نوشته اند كه كره اي ها در آن روز داراي الفباي اختصاصي شدند كه 
«هانگول» ناميده مي شود. برحسب وقت سئول (وقت خاور دور ) اين 
رويداد دهم اكتبر اتفاق افتاده بود. كره اي ها قبال الفباي چيني را براي 
نوشتن بكار مي بردند كه حروف «مصوته (واول)» محدود آن نمي 
توانست همه صداهاي واژه هاي كره اي را شامل شود.الفباي كره اي 
 داراي ده حرف مصوته است كه كمكي بسيار به يكسان سازي تلفظ ها،

 از ميان بردن لهجه ها و شيوا ساختن زبان مردم كرده است. مي دانيم 
كه كره اي ها خيلي زودتر از سوئدي ها موفق به چاپ كردن كتاب با 
حروف فلزي شده بودند. چيني ها صدها سال پيش از همه با حروف 

چوبي، فن چاپ را اختراع كرده بودند.

قاب امروز

از چـــه روزم شـــد ســـيه، مانا فتاد
ســـايه شـــب هاى مـــن بـــر روز مـــن

مـــى دهم جان، بگـــذر و ناخوش من
بهـــر فـــردا مهلـــت امـــروز مـــن

گريـــه هم بر من شـــبيخون مى كند
خســـروا، بيـــن لشـــكر فيـــروز مـــن

يك شـــب، اى ماه جهان افروز من
بـــر مـــن آى و بـــاش صبرآمـــوز من

نيســـت يك ذره تـــرا دل گرميى
گر چه صد دل پخته گشـــت از سوز من

 سرايه

سنت برج هاى انسانى در اسپانيا /مهر
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وساطت 

آهسته خودماني 

زودگذر از سازهاي بادي 

دانه خوراكي 

رسانه پر حرف 

صد متر مربع 

خالي 

پايه ديوار 

شب روستايي 

مقابل اثبات 

نيروي الكتريسيته 

نوك مثلث 

نامي دخترانه 

آغوش نفس خسته 

در حال حاضر 

تكرار آخرين حرف 

محصول صابون 

پ

م

و

توانايي مالي 

فروشنده ارز 

مقابل غليظ 

غيرشوخي 

تيم فوتبال 
فرانسوي

دانشمند علوم 
ديني

خيزابه 

صبحانه 

كنده كاري 
روي چوب 

چند بيت 

حق ناحق هالل  معلم ثاني 

ملك الموت افتخار 

امير خسرو دهلوى

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - جوهر قليا- مقني- ايالت هند

2- فيلمي به كارگرداني وحيد اسالمي با بازي فتحعلي اويسي 
و رضا شفيعي جم

3- فيلم داريوش فرهنگ- واحد پول تركيه- سنگ انداز
4- بيوه- نت پنجم- لباس خانم ها- نيرنگ

5- جنس جنگجو- گنديده- بسيار مهربان
6- نام پسرانه- پادشاه بزرگ- گدايي

7- كودك بي سرپرست- از جاذبه هاي ديدني و باستاني استان فارس- نغمه
 8- گل يـــا گياهي كه نماد يك كشـــور اســـت- چهارمين فيلـــم عبدالرضا كاهاني- 

شهر ژاپن
9- درست شدن كارها- راه تردد خودروها- همان گل سرخ است

10- دهان كجي- سپاهيان- مركز مصر
11- كانون دايره- ستم- شخص

12- جواب مثبت- كشوري در آسيا- گل بتونه- بزرگراه ميان دهان و معده!
13- ميسر- تن پوش- رغبت

14- دبير كل حزب كمونيست اتحاد شوروي از 13 فوريه 1984 تا روز مرگ
15- احسان- سنگيني قيمت ها- 

شكارچي اي با سرعت فوق العاده

 عمودي:
1- فيلمي از يـــداهلل صمدي- آواز 

انگشتان خوشحال!
2- حيله- بـــا يللي آيـــد- فطري، 

ذاتي
در  انگـــور  شـــهر  نانخـــورش-   -3

اصفهان- مركز بالروس
بيهـــوده-  شـــباهت-  پســـوند   -4 

فرو رفتن ظرف- غول برف ها
5- نابودي- تاير زمستاني

ژالتينـــي  مـــاده  آذري-  زيـــاد   -6
موجود در برخي گياهان- داستان 

مشهور يوسپ دي المپه دوزا
7- عشـــيره- شـــهر قائـــم مقام- 

بي دنبال
8- پدر ســـمفوني- عالـــم نهان- 

مصيبت ها
و  ممنـــوع  خطرنـــاك-  مـــار   -9

غيرقانوني- رسم ها
10- غيرمسطح- پشيمان- حرف 

يوناني
11- پشـــيماني- از وســـايل ورزشي 

پرورش اندام
12- روي هم چيدني ديوار- جنگل 
فكـــري  بـــازي  بصيـــر-  درخـــت- 

كودكانه
13- ممتـــاز و برگزيده- موضوع با 
اهميت- نقاشـــي كه خود را پيامبر 

معرفي كرد
14- مترســـك- لهجـــه- ورزشـــي 

شبيه بيس بال
15- تابنـــاك- هافبك اســـپانيايي 

منچسترسيتي

حل جدول ويژه شماره  6893

   افقي:
1 - نوشته هاي اصلي- معشوق و محبوب- بسيار خندان

آنهـــا از  و  شـــناختن  را  شـــخصي  ضعـــف  نقـــاط   -2 
 استفاده كردن

3- نصرت- هميشه- خوشبو، معطر
4- سهم مالياتي- درخت سايه گستر- جادوگر- همراه متل

5- تير پيكاندار- مشكل- خرد كردن، ريزكردن
6- سليقه ها- آهسته، آرام- كشنده بي صدا

7- ادعا كردن- تپه اي ديدني در شهرستان ميانه- فلز گرانبها
8- گرفتاري و مصيبت- ماده آسفالت- مسطح

9- دهان پرنده- تحريم- قد و باال
10- بدي- شهر مرزي- زمين باير و دور از آبادي

11- كشور آسيايي- شهر قلعه والي- قهوه
12- شتر عرب- بيماري چيني- نفس غنيمتي- عقايد

13- عقب و پس- بالين- پيروي
14- رسوا شد و رازش آشكار گشت

15- مرغ مردارخوار- عطر شيريني- ريسيدن پنبه با دوك

 عمودي:
1- در دســـترس قـــرار دادن 
و  اطالعـــات  نظام منـــد 
 - علمـــي  اندوخته هـــاي 

سازمان صادركننده نفت
2- خويشـــاوندي- گذشتن و 

رد شدن- واال و اعلي
3- بســـيار مهربان- عضوي 
عضـــو  پرنـــدگان-  نـــاي  در 

موشك
4- آتـــش قرآني- برهان- از 

غالت- گلي سفيد و معطر
5- نـــام ضيغمـــي بازيگـــر 

خانم- شيطان
6- شب برات- مژده- زيبا

گلـــي  فلكـــي-  شـــير   -7
خوشبو- بي آبرو

8- شـــهري نزديك كاشان- 
به پوشش خود مي نازد- پلو 

خور است اگر نو باشد
9- نـــژاد ايرانـــي- بي ريايي و 
سادگي- همداستان برهمن

10- غيرقابـــل درك- زاييده 
شدن- مخترع تلفن

11- مسافر- چراغ نفتي
 - مخـــرب  ســـالح   -12
خودآرايـــي - رتبـــه و پايگاه- 

مرد را آبديده كند
13- افســـر ارتـــش- گردش 

دور كعبه- قواي نظامي
14- ويرايش- گويند سالمتي 
در  دايـــره اي   - مـــي آورد 

بانك ها
 15- ثـــروت و دارايـــي- اثـــر 

جك لندن 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6894
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6894
 دوشنبه  16 مهر 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

بلوف بزن، پیشرفت کن
رزومه سازی چطور راه را برای شما باز می کند؟

مريم طالشی
گزارش نويس

يک روز هم در عمرش كار نكرده اما چند 
ســـال ديگر بازنشسته می شـــود و حقوق 
بازنشســـتگی اش را از تأميـــن اجتماعی 
می گيرد. چرا؟ چون در تمام اين ســـال ها 
اســـمش به عنوان كارمند دفتری، در كنار 
كارگران كارخانه در ليست بيمه رد شده، 
چون همســـر آقای مدير است و می تواند 
بدون اينكه كار كند از مزايای بيمه شغلی 
و بازنشســـتگی بهره مند شود. اين، جدا از 
رزومه ای است كه مفت و مجانی برايش 
درســـت شـــده. اين رزومه خيلی جاها به 
درد می خـــورد؛ مثاًل وقتی آقـــای مدير از 
طرف يک شركت اروپايی به همايشی در 
خارج از كشور دعوت شده بود، برای خانم 
هم به عنوان دستيارش دعوتنامه كاری و 
در نتيجه ويزای شـــينگن گرفت، آن هم 
در شـــرايطی كه گرفتن ويزا برای همه كار 

راحت و ميسری نبود.
ايـــن، تنهـــا نمونـــه ای اســـت از آنچه 
دور و برمـــان می گـــذرد و مـــا گاهی حتی 
روح مـــان هـــم خبـــردار نمی شـــود. البته 
گاهی قضيه بواســـطه انتشـــار در فضای 
مجازی حساسيت عموم را برمی انگيزاند. 
نمونه اش فردی كه با رزومه ای پر و پيمان 
مدير مجالت يكی از بنگاه های مطبوعاتی 
معروف شـــده بود و چيزی نگذشـــت كه 
كاربران فضـــای مجازی كه اتفاقاً هركدام 
در نشـــرياتی كه فرد در سابقه كارش خود 
را شاغل در آنها معرفی كرده بود، به صدا 
درآمدند و همكاری با او را تكذيب كردند. 
كاشـــف به عمـــل آمد كه فرد مـــورد نظر 
حتی اگر يک يادداشت نيم ستونی برای 
روزنامه ای فرستاده بود، كار در آن روزنامه 

را در رزومـــه اش گنجانده بود و حال آنكه 
اشتغال مستمر كجا و دوخط نوشتن گاه 

به گاه و عبور از در روزنامه و مجله كجا؟!
رزومه ســـازی در صنفی كه بايد اصول 
صداقت و شفافيت را در آن رعايت كرد، 
ديگر فاجعه اســـت. نمونه هايش بازهم 
وجـــود دارد؛ اصـــاًل چـــرا راه دور برويـــم؟ 
همين طرح ترافيـــک خبرنگاری. بله، به 
اينجا كه می رسد همه ســـابقه كار خبری 
دارنـــد. مديـــر مســـئول ها ادعـــا می كنند 
فرزندانشـــان در روزنامه شـــاغل هستند 
اما اگر از شـــاغالن در آن روزنامه بپرسيد، 

حرف ديگری می زنند.
شـــما می توانيد رزومه تان را آنجور كه 
دلتـــان می خواهد تنظيم كنيد. 27ســـاله 
هســـتيد و ادعا كنيد 10 ســـال ســـابقه كار 
داريد. از خودم می پرســـم چطور ممكن 
اســـت فـــردی كـــه مـــدرک كارشناســـی 
دارد از 17ســـالگی يعنی زمانـــی كه هنوز 
ديپلم نگرفته بـــوده، در زمينه مرتبط كار 
كرده باشـــد؟! او كه در يک شـــركت نيمه 
خصوصی شـــاغل اســـت و اتفاقاً سمت 
خوبی هم دارد اين طور توضيح می دهد 
درحالی كـــه در يک دورهمی دوســـتانه، 
عده ای با اشـــتياق بـــه حرفهايش گوش 
می دهند: »خب من پروژه دانشـــگاهی ام 
هم مرتبط بـــا همين كارم بوده. از ســـال 
فالن بـــا آقای فالنـــی كار كرده ام؛ اســـتاد 
فالنی. می شناسيد ديگر؟!« استاد فالنی 
را نمی شناسم اما به باقی حرف ها گوش 
می كنم شـــايد چيزی دســـتگيرم شـــود: 
»فالن ســـال يک پروژه مشترک با استاد، 
كار كـــرده ام كـــه اتفاقاً در ســـايت اســـتاد 
هست. يک كتاب هم خودم درآورده ام از 

آن پروژه. آن موقع دانشجو بودم هنوز.«
توضيـــح  دقـــت  بـــه  را  جزئيـــات  او   
می دهد. بعد تـــازه دوزاری ام می افتد كه 

نه تنها پروژه های درســـی دانشگاه را جزو 
سابقه كارش حســـاب كرده، كه سال های 
تحصيل را هـــم به خاطر اينكه پروژه های 
موردنظر را در اين ســـال ها انجـــام داده، 
سابقه كار محســـوب كرده است. حتی اگر 
در طـــول انجام يک پـــروژه، يک كار نيمه 
وقت هم داشـــته، آن را در محاسبه آورده 
است، آن هم به صورت چند سال مجزا؛ 
به عبارتی شما می توانيد 3 سال كار كنيد 
و از دلـــش 6 ســـال كار به صـــورت موازی 
بيـــرون بياوريد. ممكن اســـت كمی گيج 
شده باشيد اما تأمل كنيد و بيشتر به سبک 
و سنگين كردن ماجرا بپردازيد تا برايتان 

كم كم روشن شود.
بگذاريد يک مدل ديگر از رزومه سازی 
را برايتان شـــرح دهم. شـــما می دانيد كه 
فالن شـــركت اروپايی در حـــوزه كاری تان 
فعاليت دارد. ممكن اســـت با آن شركت 
مكاتباتی هم داشته باشيد؛ چيزی در حد 
اينكه مثاًل تمايل نشـــان داده باشـــيد كه 
باهم همكاری كنيد. حتی شـــايد به كشور 
موردنظر يكی سفر هم رفته باشيد. هيچ 
كدام از اينها مجوز اين نمی شود كه كار در 
آن شركت را در ســـوابق كاری تان بياوريد 
اما بعضی ها اين كار را می كنند، مثل آقای 
ميم كه مدتی يک شـــركت بازرگانی ثبت 
كرده بود و االن شاغل در يک اداره دولتی 
است كه زمانی از آنجا استعفا داده بود. او 
هرجا رزومه می فرستد، اسم چند شركت 
خارجـــی را هم می آورد كه يعنی ســـابقه 
كار در آنجـــا را دارد. آقای ميم را از طريق 
يكی از دوســـتانم می شناسم. او می گويد: 
»چـــرا نبايد اين كار را بكنـــم؟! بايد بلوف 
بزنی تا پيشرفت كنی. ادعای بزرگ كن تا 
كسی به آن شک نكند. اينجا ايران است. 
كسی ازتان سؤال و جواب نمی كند. همين 
كه اســـم يک شـــركت خارجی را بياوريد، 

شما می توانيد رزومه تان را آنجور كه دلتان می خواهد تنظيم 
كنيد.  27 ساله هستيد و ادعا كنيد 10 سال سابقه كار داريد. 

از خودم می پرسم چطور ممكن است فردی كه مدرک 
كارشناسی دارد از 17سالگی يعنی زمانی كه هنوز ديپلم 

نگرفته بوده، در زمينه مرتبط كار كرده باشد

ممكـــن اســـت عكـــس جعلی باشـــد.« 
نگين درباره تجربه اش اين طور می گويد: 
»هنـــوز وقتی عكس هـــای عروســـی ام را 
می بينم حرص می خـــورم. يک آلبوم به 
مـــن نشـــان داد و گفت كار خودم اســـت. 
عكس ها را توی اينســـتاگرام هم گذاشته 
بود. بعد كاشف به عمل آمد كه همه اش 
الكـــی بـــوده و عكس هـــا را از جـــای ديگر 
برمی داشته، اصاًل سابقه كار نداشت. اول 

كارش بود.«
شـــما ممكن اســـت به يـــک دكوراتور 
ساختمان زنگ بزنيد و شرح  دهيد كه چه 
كارهايی می خواهيد انجـــام دهيد و او به 
شما اطمينان خاطر می دهد كه 20 سال 
اســـت كارش همين است و موقعی كه با 
او قـــرار می گذاريد، با يک فـــرد نهايتاً 30 
ساله مواجه می شويد و حاال اينكه 20 سال 
سابقه را كجا آورده، ديگر ادعايی است كه 
می كند و چه كسی می تواند بگويد درست 

نمی گويی؟!
واقعيـــت اين اســـت كه بلـــوف زدن، 
بخشـــی از تجـــارت خيلی هاســـت و مـــا 
هم كـــه عقل مان به چشـــممان؛ ادعا را 
می شـــنويم و بدون اينكه ذره ای تحقيق 
كنيم، چشـــم و گوش بسته به آن اعتماد 
می كنيـــم. فالن متخصـــص زيبايی ادعا 
می كند از فالن مؤسسه پاريس گواهينامه 
دارد و خودمـــان را بـــا خيـــال راحـــت به 
او می ســـپاريم درحالی كـــه اصاًل چنين 
مؤسسه ای نه تنها در پاريس، كه در هيچ 
كجای دنيا وجـــود خارجی ندارد؛ چيزی 
شبيه آگهی های تبليغاتی ماهواره ای كه 
امكان نـــدارد برای جلب اعتماد شـــما، 
مدركی معتبـــر از يک مؤسســـه جهانی 
رو نكننـــد. اتفاقاً طرفدارانشـــان هم كم 
نيســـتند. خانـــم تحصيلكـــرده و خيلی 
امروزی را می شناســـم كه دنبـــال كِرمی 
بود كه گفته بودند آدم را 20 ســـال جوان 
می كنـــد و چطـــور آدم نمی توانـــد يـــک 
دقيقه فكر كنـــد كه اگر چنيـــن كيميايی 
را می شـــد با 200 هزار تومـــان خريد، كه 
ديگـــر جراحـــان پالســـتيک بايـــد به كل 
در مطب شـــان را تختـــه می كردنـــد. آن 
رفيق مان هم حتمـــاً چيزهايی ديده بود 
كه می گفت آدم بايد بلوف بزند تا بتواند 

پيشرفت كند.
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آدم 40 ساله است كه تعداد مقاله ها هيچ 
جوره با سابقه و زمان فارغ التحصيلی اش 

همخوانی ندارد.«
رزومه ســـازی جعلی البتـــه فقط اين 
نيســـت كه يک برگ رزومه درست كنيد 
و ســـابقه كاِر كـــرده و نكرده تـــان را در آن 
بياوريد. خيلـــی از رزومه ســـازی ها اصواًل 
شفاهی هســـتند. مثاًل می خواهيد از يک 
آرايشگر وقت بگيريد و طرف ادعا می كند 
15 سال است دارد عروس درست می كند 
اما واقعيت اين است كه 2 سال هم سابقه 
كار ندارد و اگر در نوجوانی هم دســـتی به 
قيچـــی برده و بـــه آرايشـــگری عالقه مند 
بوده، آن را هم به حساب سابقه كاری اش 
گذاشـــته است. نگين با چنين ترفندی به 
دام افتاده اســـت. با او در اينستاگرام آشنا 
می شـــوم و بواســـطه نظری كه زير يكی از 
عكس های يک صفحه تبليغاتی آرايشی 
گذاشـــته: »لطفاً مثل من گـــول نخوريد، 

آنقدر برای طرف جذابيت ايجاد می كنيد 
كه اصاًل يادش می رود چه كسی بوده ايد. 
اســـتعالم؟! نه بابا اســـتعالم كجـــا بود؟! 
وقتی رزومه پر و پيمان را ببينند چشمشان 

كور می شود. چيز ديگری را نمی بينند.«
البته هميشه هم اين طور نيست. مدير 
يكی از شركت های مهندسان مشاور نفت 
و گاز معتقد است كه با چند سؤال و جواب 

ساده براحتی می شود بدرستی رزومه پی 
بـــرد و اين چيزی نيســـت كه بشـــود تا ابد 

پنهانش كرد.
او می گويـــد: »اوليـــن فاكتـــوری كه در 
رزومـــه جلب توجه می كنـــد، تحصيالت 
است و برای همين خيلی ها ممكن است 
در ايـــن بخش تخلفاتی انجـــام دهند كه 
آن هم قابل تشـــخيص و بررســـی است. 

حتی فراتر از آن، ممكن است كسی واقعاً 
مدرک تحصيلی مورد ادعا را داشته باشد 
اما ادعاهای ديگرش در رابطه با تدريس 
يا داشـــتن مقاالت علمی مرتبط، درست 
نباشد. طرف با مدرک دكترا ادعا می كند 
500 مقالـــه علمـــی دارد و اتفاقـــاً تمـــام 
مقاله هـــا را هم در ســـايتش به اشـــتراک 
گذاشته، بعد نگاه می كنيد و می بينيد يک 
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فروردین : شما کمی نسبت به زندگی ای که در این روزها تجربه می کنید حالت 
گیجی و سر در گمی دارید. باور این موضوع که سرتان تا این حد شلوغ شده است 
و مشــکالت گذشته کم کم در حال نابودی است برایتان سخت است، اما الزم 
است بدانید که هر سختی مانند راحتی دوام طوالنی ندارد پس آسایشی که امروز 

در زندگی تان به وجود آمده است را باور کنید و از آن لذت ببرید.

اردیبهشت :  اکنون زمان خوبی برای شما فراهم آمده است تا استراحتی داشته 
باشــید و برای رویارویی با مشکالت بعدی انرژی کافی را داشته باشید. اکنون 
زمان خوبی برای پیشرفت نیست، اما آنقدر زود هم نیست که پیش خود تصور 
کنید آنچه که از یک باور یا عادت قدیمی ایجاد شده است قابل تغییر نیست. این 

چند روز بیشتر برای خودتان وقت صرف کنید.

خرداد : اکنون برایتان آســان نیست که انرژی خود را به حرکت وادارید. حتی 
با وجود مسیرهای روشن سخت است که دقیقا بدانید مسیری که اکنون در آن 
قرار دارید به کجا منتهی می شود. اما االن زمان این نیست که انگیزه های خود را 
زیر سئوال ببرید. با وجوداینکه فکر می کنید که می توانید باز هم صبر کنید؛ االن 

یک حرکت مستقیم به سوی هدف مورد نیاز شماست.

تیر: شما باید بخشی از اوقات فراغت خود را از دست بدهید تا بتوانید به چیزهایی 
که آرزویش را داشتید نزدیک بشوید. سعیکنید که برای حل کردن این مشکل 
اقدام کنید. روشی را پیدا کنید که به واسطه آن بتوانید به راحتی با افراد دیگر 
تبادل نظر داشــته باشید. مشکل این است که شما آنقدر به کار خود اعتماد و 

اطمینان دارید که در درک نظرات و دیدگاه     های دیگران شکست می خورید.

مرداد : هر پروژه ای که رویش کار می کرده اید را تمام کنید تا برای دریافت 
پروژه های جدید آماده باشید. جرقه های شروع کار قبالً روشن شده اند، اما سعی 
نکنید به منظور روشن نگهداشتن آتش آنها را کنترل کنید. بهترین حرکت برای 
شما اکنون این است که به سمت برنامه های کاری شخصی تان رفته و تا جایی 

که امکان دارد سریع حرکت کنید.

شهریور : بحران و تنش در حال رشد کردن است، اما شما هنوز آماده دست و 
پنجه نرم کردن با مسأله ای غامض و غیرقابل حل نیستید. درعوض ممکن است 
دوست داشته باشید با ورزش کردن، و یا فقط با دوستانتان خودتان را سرگرم 
کنید. وقت گذراندن با دوستان شبیه به خود موضوع مثبتی در زندگی شماست، 

مگر اینکه برای فرار کردن از وظایف به این کار پرداخته باشید.

مهر : شما اغلب اجازه می دهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا 
کند ولی این کار می تواند شما را به دردسر بیندازد. فکر و گمان می تواند مفید 
و سازنده باشد اما ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند. تفاوت هایی که 
با دیگران دارید را تقویت کنید. خوشبختانه امیدها و آرزوهایی که برای آینده ای 

روشن تر دارید باعث می شود که شما خود را باور کنید .

آبان : شما وقتی که از سوی یک منبع قدرتمند محدودیت هایی برایتان ایجاد 
می گردد، از رسیدن به آرامش درونی ناامید می شوید. سرکشی و نافرمانی فقط 
تلف کردن وقت و انرژی است؛ چراکه شما احتماال بر فشارهای بیرونی که بهتان 
تحمیل می شود پیروز نخواهید شد. پس عاقالنه جبهه خود را انتخاب کرده و 

سعی کنید با بدیهیات نجنگید.

آذر : ممکن است فکر کنید که اگر بخواهید به اهداف تان برسید مجبور هستید 
تا احساسات خود را سرکوب کنید. اما انتخاب دیگری نیز وجود دارد برای اینکه 
شما شما را از اشتباه برهاند. شما می توانید قلب خود را کامال باز نگاه دارید و 
زمانیکه درباره رفتار تغییر یافته خود ساکت هستید می توانید همه جوانب را 

بسنجید و این می تواند راه حل جایگزین مناسبی باشد.

دی : شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به خالق 
بودن شما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود باقی بمانید. شاید 
احساسات شما مثبت باشند، اما از شما برای اینکه می خواهید فعالیتهایتان را 
فقط در یک مسیر با الهام قلبی تان انجام دهید سرپیچی می کنند. دیگران نسبت 

به اینکه شما چه احساسی در مورد هر یک از این دو دارید اطیمنان ندارند.

بهمن : این روزها این هیجانات به شدت کاهش یافته است به همین دلیل شما 
به شدت دلسرد شده اید و در پی این راه نیستید که دوباره هیجانات شوق و ذوق 
زندگی را در خودتان بیدار کنید تنها ناامید شده اید بهتر است به جای نا امیدی 
دوباره این شوق و ذوق را در خود بیدار کنید.به خود بقبوالنید که شما هر کاری 

که از دست تان بر می امد انجام داده اید .

اسفند : شما افــکار بزرگی را در سر می پرورانید و برای اجرای آنها می خواهید 
اقدام کنید، اما بهتر اســت مدتی را صبر کنید تا اوضاع بیشتر بر وفق مرادتان 
شود زیرا در آن صورت موفقیت شما صد درصد خواهد بود. شما قدرت تخیل 
بسیار زیادی دارید، این قدرت بسیار مثبت می باشد اما فراموش نکنید که شما 

در دنیای واقعی در حال زندگی کردن هستید.

جدول سودوکو
آسان

متوسط
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   افقي:
1 - جوهر قليا- مقني- ايالت هند

2- فيلمي به كارگرداني وحيد اسالمي با بازي فتحعلي اويسي 
و رضا شفيعي جم

3- فيلم داريوش فرهنگ- واحد پول تركيه- سنگ انداز
4- بيوه- نت پنجم- لباس خانم ها- نيرنگ

5- جنس جنگجو- گنديده- بسيار مهربان
6- نام پسرانه- پادشاه بزرگ- گدايي

7- كودك بي سرپرست- از جاذبه هاي ديدني و باستاني استان فارس- نغمه
 8- گل يـــا گياهي كه نماد يك كشـــور اســـت- چهارمين فيلـــم عبدالرضا كاهاني- 

شهر ژاپن
9- درست شدن كارها- راه تردد خودروها- همان گل سرخ است

10- دهان كجي- سپاهيان- مركز مصر
11- كانون دايره- ستم- شخص

12- جواب مثبت- كشوري در آسيا- گل بتونه- بزرگراه ميان دهان و معده!
13- ميسر- تن پوش- رغبت

14- دبير كل حزب كمونيست اتحاد شوروي از 13 فوريه 1984 تا روز مرگ
15- احسان- سنگيني قيمت ها- 

شكارچي اي با سرعت فوق العاده

 عمودي:
1- فيلمي از يـــداهلل صمدي- آواز 

انگشتان خوشحال!
2- حيله- بـــا يللي آيـــد- فطري، 

ذاتي
در  انگـــور  شـــهر  نانخـــورش-   -3

اصفهان- مركز بالروس
بيهـــوده-  شـــباهت-  پســـوند   -4 

فرو رفتن ظرف- غول برف ها
5- نابودي- تاير زمستاني

ژالتينـــي  مـــاده  آذري-  زيـــاد   -6
موجود در برخي گياهان- داستان 

مشهور يوسپ دي المپه دوزا
7- عشـــيره- شـــهر قائـــم مقام- 

بي دنبال
8- پدر ســـمفوني- عالـــم نهان- 

مصيبت ها
و  ممنـــوع  خطرنـــاك-  مـــار   -9

غيرقانوني- رسم ها
10- غيرمسطح- پشيمان- حرف 

يوناني
11- پشـــيماني- از وســـايل ورزشي 

پرورش اندام
12- روي هم چيدني ديوار- جنگل 
فكـــري  بـــازي  بصيـــر-  درخـــت- 

كودكانه
13- ممتـــاز و برگزيده- موضوع با 
اهميت- نقاشـــي كه خود را پيامبر 

معرفي كرد
14- مترســـك- لهجـــه- ورزشـــي 

شبيه بيس بال
15- تابنـــاك- هافبك اســـپانيايي 

منچسترسيتي
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   افقي:
1 - نوشته هاي اصلي- معشوق و محبوب- بسيار خندان

آنهـــا از  و  شـــناختن  را  شـــخصي  ضعـــف  نقـــاط   -2 
 استفاده كردن

3- نصرت- هميشه- خوشبو، معطر
4- سهم مالياتي- درخت سايه گستر- جادوگر- همراه متل

5- تير پيكاندار- مشكل- خرد كردن، ريزكردن
6- سليقه ها- آهسته، آرام- كشنده بي صدا

7- ادعا كردن- تپه اي ديدني در شهرستان ميانه- فلز گرانبها
8- گرفتاري و مصيبت- ماده آسفالت- مسطح

9- دهان پرنده- تحريم- قد و باال
10- بدي- شهر مرزي- زمين باير و دور از آبادي

11- كشور آسيايي- شهر قلعه والي- قهوه
12- شتر عرب- بيماري چيني- نفس غنيمتي- عقايد

13- عقب و پس- بالين- پيروي
14- رسوا شد و رازش آشكار گشت

15- مرغ مردارخوار- عطر شيريني- ريسيدن پنبه با دوك

 عمودي:
1- در دســـترس قـــرار دادن 
و  اطالعـــات  نظام منـــد 
 - علمـــي  اندوخته هـــاي 

سازمان صادركننده نفت
2- خويشـــاوندي- گذشتن و 

رد شدن- واال و اعلي
3- بســـيار مهربان- عضوي 
عضـــو  پرنـــدگان-  نـــاي  در 

موشك
4- آتـــش قرآني- برهان- از 

غالت- گلي سفيد و معطر
5- نـــام ضيغمـــي بازيگـــر 

خانم- شيطان
6- شب برات- مژده- زيبا

گلـــي  فلكـــي-  شـــير   -7
خوشبو- بي آبرو

8- شـــهري نزديك كاشان- 
به پوشش خود مي نازد- پلو 

خور است اگر نو باشد
9- نـــژاد ايرانـــي- بي ريايي و 
سادگي- همداستان برهمن

10- غيرقابـــل درك- زاييده 
شدن- مخترع تلفن

11- مسافر- چراغ نفتي
 - مخـــرب  ســـالح   -12
خودآرايـــي - رتبـــه و پايگاه- 

مرد را آبديده كند
13- افســـر ارتـــش- گردش 

دور كعبه- قواي نظامي
14- ويرايش- گويند سالمتي 
در  دايـــره اي   - مـــي آورد 

بانك ها
 15- ثـــروت و دارايـــي- اثـــر 

جك لندن 

جدول 
ویـــژه
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عــادي
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6894
 دوشنبه  16 مهر 1397
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بلوف بزن، پیشرفت کن
رزومه سازی چطور راه را برای شما باز می کند؟

مريم طالشی
گزارش نويس

يک روز هم در عمرش كار نكرده اما چند 
ســـال ديگر بازنشسته می شـــود و حقوق 
بازنشســـتگی اش را از تأميـــن اجتماعی 
می گيرد. چرا؟ چون در تمام اين ســـال ها 
اســـمش به عنوان كارمند دفتری، در كنار 
كارگران كارخانه در ليست بيمه رد شده، 
چون همســـر آقای مدير است و می تواند 
بدون اينكه كار كند از مزايای بيمه شغلی 
و بازنشســـتگی بهره مند شود. اين، جدا از 
رزومه ای است كه مفت و مجانی برايش 
درســـت شـــده. اين رزومه خيلی جاها به 
درد می خـــورد؛ مثاًل وقتی آقـــای مدير از 
طرف يک شركت اروپايی به همايشی در 
خارج از كشور دعوت شده بود، برای خانم 
هم به عنوان دستيارش دعوتنامه كاری و 
در نتيجه ويزای شـــينگن گرفت، آن هم 
در شـــرايطی كه گرفتن ويزا برای همه كار 

راحت و ميسری نبود.
ايـــن، تنهـــا نمونـــه ای اســـت از آنچه 
دور و برمـــان می گـــذرد و مـــا گاهی حتی 
روح مـــان هـــم خبـــردار نمی شـــود. البته 
گاهی قضيه بواســـطه انتشـــار در فضای 
مجازی حساسيت عموم را برمی انگيزاند. 
نمونه اش فردی كه با رزومه ای پر و پيمان 
مدير مجالت يكی از بنگاه های مطبوعاتی 
معروف شـــده بود و چيزی نگذشـــت كه 
كاربران فضـــای مجازی كه اتفاقاً هركدام 
در نشـــرياتی كه فرد در سابقه كارش خود 
را شاغل در آنها معرفی كرده بود، به صدا 
درآمدند و همكاری با او را تكذيب كردند. 
كاشـــف به عمـــل آمد كه فرد مـــورد نظر 
حتی اگر يک يادداشت نيم ستونی برای 
روزنامه ای فرستاده بود، كار در آن روزنامه 

را در رزومـــه اش گنجانده بود و حال آنكه 
اشتغال مستمر كجا و دوخط نوشتن گاه 

به گاه و عبور از در روزنامه و مجله كجا؟!
رزومه ســـازی در صنفی كه بايد اصول 
صداقت و شفافيت را در آن رعايت كرد، 
ديگر فاجعه اســـت. نمونه هايش بازهم 
وجـــود دارد؛ اصـــاًل چـــرا راه دور برويـــم؟ 
همين طرح ترافيـــک خبرنگاری. بله، به 
اينجا كه می رسد همه ســـابقه كار خبری 
دارنـــد. مديـــر مســـئول ها ادعـــا می كنند 
فرزندانشـــان در روزنامه شـــاغل هستند 
اما اگر از شـــاغالن در آن روزنامه بپرسيد، 

حرف ديگری می زنند.
شـــما می توانيد رزومه تان را آنجور كه 
دلتـــان می خواهد تنظيم كنيد. 27ســـاله 
هســـتيد و ادعا كنيد 10 ســـال ســـابقه كار 
داريد. از خودم می پرســـم چطور ممكن 
اســـت فـــردی كـــه مـــدرک كارشناســـی 
دارد از 17ســـالگی يعنی زمانـــی كه هنوز 
ديپلم نگرفته بـــوده، در زمينه مرتبط كار 
كرده باشـــد؟! او كه در يک شـــركت نيمه 
خصوصی شـــاغل اســـت و اتفاقاً سمت 
خوبی هم دارد اين طور توضيح می دهد 
درحالی كـــه در يک دورهمی دوســـتانه، 
عده ای با اشـــتياق بـــه حرفهايش گوش 
می دهند: »خب من پروژه دانشـــگاهی ام 
هم مرتبط بـــا همين كارم بوده. از ســـال 
فالن بـــا آقای فالنـــی كار كرده ام؛ اســـتاد 
فالنی. می شناسيد ديگر؟!« استاد فالنی 
را نمی شناسم اما به باقی حرف ها گوش 
می كنم شـــايد چيزی دســـتگيرم شـــود: 
»فالن ســـال يک پروژه مشترک با استاد، 
كار كـــرده ام كـــه اتفاقاً در ســـايت اســـتاد 
هست. يک كتاب هم خودم درآورده ام از 

آن پروژه. آن موقع دانشجو بودم هنوز.«
توضيـــح  دقـــت  بـــه  را  جزئيـــات  او   
می دهد. بعد تـــازه دوزاری ام می افتد كه 

نه تنها پروژه های درســـی دانشگاه را جزو 
سابقه كارش حســـاب كرده، كه سال های 
تحصيل را هـــم به خاطر اينكه پروژه های 
موردنظر را در اين ســـال ها انجـــام داده، 
سابقه كار محســـوب كرده است. حتی اگر 
در طـــول انجام يک پـــروژه، يک كار نيمه 
وقت هم داشـــته، آن را در محاسبه آورده 
است، آن هم به صورت چند سال مجزا؛ 
به عبارتی شما می توانيد 3 سال كار كنيد 
و از دلـــش 6 ســـال كار به صـــورت موازی 
بيـــرون بياوريد. ممكن اســـت كمی گيج 
شده باشيد اما تأمل كنيد و بيشتر به سبک 
و سنگين كردن ماجرا بپردازيد تا برايتان 

كم كم روشن شود.
بگذاريد يک مدل ديگر از رزومه سازی 
را برايتان شـــرح دهم. شـــما می دانيد كه 
فالن شـــركت اروپايی در حـــوزه كاری تان 
فعاليت دارد. ممكن اســـت با آن شركت 
مكاتباتی هم داشته باشيد؛ چيزی در حد 
اينكه مثاًل تمايل نشـــان داده باشـــيد كه 
باهم همكاری كنيد. حتی شـــايد به كشور 
موردنظر يكی سفر هم رفته باشيد. هيچ 
كدام از اينها مجوز اين نمی شود كه كار در 
آن شركت را در ســـوابق كاری تان بياوريد 
اما بعضی ها اين كار را می كنند، مثل آقای 
ميم كه مدتی يک شـــركت بازرگانی ثبت 
كرده بود و االن شاغل در يک اداره دولتی 
است كه زمانی از آنجا استعفا داده بود. او 
هرجا رزومه می فرستد، اسم چند شركت 
خارجـــی را هم می آورد كه يعنی ســـابقه 
كار در آنجـــا را دارد. آقای ميم را از طريق 
يكی از دوســـتانم می شناسم. او می گويد: 
»چـــرا نبايد اين كار را بكنـــم؟! بايد بلوف 
بزنی تا پيشرفت كنی. ادعای بزرگ كن تا 
كسی به آن شک نكند. اينجا ايران است. 
كسی ازتان سؤال و جواب نمی كند. همين 
كه اســـم يک شـــركت خارجی را بياوريد، 

شما می توانيد رزومه تان را آنجور كه دلتان می خواهد تنظيم 
كنيد.  27 ساله هستيد و ادعا كنيد 10 سال سابقه كار داريد. 

از خودم می پرسم چطور ممكن است فردی كه مدرک 
كارشناسی دارد از 17سالگی يعنی زمانی كه هنوز ديپلم 

نگرفته بوده، در زمينه مرتبط كار كرده باشد

ممكـــن اســـت عكـــس جعلی باشـــد.« 
نگين درباره تجربه اش اين طور می گويد: 
»هنـــوز وقتی عكس هـــای عروســـی ام را 
می بينم حرص می خـــورم. يک آلبوم به 
مـــن نشـــان داد و گفت كار خودم اســـت. 
عكس ها را توی اينســـتاگرام هم گذاشته 
بود. بعد كاشف به عمل آمد كه همه اش 
الكـــی بـــوده و عكس هـــا را از جـــای ديگر 
برمی داشته، اصاًل سابقه كار نداشت. اول 

كارش بود.«
شـــما ممكن اســـت به يـــک دكوراتور 
ساختمان زنگ بزنيد و شرح  دهيد كه چه 
كارهايی می خواهيد انجـــام دهيد و او به 
شما اطمينان خاطر می دهد كه 20 سال 
اســـت كارش همين است و موقعی كه با 
او قـــرار می گذاريد، با يک فـــرد نهايتاً 30 
ساله مواجه می شويد و حاال اينكه 20 سال 
سابقه را كجا آورده، ديگر ادعايی است كه 
می كند و چه كسی می تواند بگويد درست 

نمی گويی؟!
واقعيـــت اين اســـت كه بلـــوف زدن، 
بخشـــی از تجـــارت خيلی هاســـت و مـــا 
هم كـــه عقل مان به چشـــممان؛ ادعا را 
می شـــنويم و بدون اينكه ذره ای تحقيق 
كنيم، چشـــم و گوش بسته به آن اعتماد 
می كنيـــم. فالن متخصـــص زيبايی ادعا 
می كند از فالن مؤسسه پاريس گواهينامه 
دارد و خودمـــان را بـــا خيـــال راحـــت به 
او می ســـپاريم درحالی كـــه اصاًل چنين 
مؤسسه ای نه تنها در پاريس، كه در هيچ 
كجای دنيا وجـــود خارجی ندارد؛ چيزی 
شبيه آگهی های تبليغاتی ماهواره ای كه 
امكان نـــدارد برای جلب اعتماد شـــما، 
مدركی معتبـــر از يک مؤسســـه جهانی 
رو نكننـــد. اتفاقاً طرفدارانشـــان هم كم 
نيســـتند. خانـــم تحصيلكـــرده و خيلی 
امروزی را می شناســـم كه دنبـــال كِرمی 
بود كه گفته بودند آدم را 20 ســـال جوان 
می كنـــد و چطـــور آدم نمی توانـــد يـــک 
دقيقه فكر كنـــد كه اگر چنيـــن كيميايی 
را می شـــد با 200 هزار تومـــان خريد، كه 
ديگـــر جراحـــان پالســـتيک بايـــد به كل 
در مطب شـــان را تختـــه می كردنـــد. آن 
رفيق مان هم حتمـــاً چيزهايی ديده بود 
كه می گفت آدم بايد بلوف بزند تا بتواند 

پيشرفت كند.
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آدم 40 ساله است كه تعداد مقاله ها هيچ 
جوره با سابقه و زمان فارغ التحصيلی اش 

همخوانی ندارد.«
رزومه ســـازی جعلی البتـــه فقط اين 
نيســـت كه يک برگ رزومه درست كنيد 
و ســـابقه كاِر كـــرده و نكرده تـــان را در آن 
بياوريد. خيلـــی از رزومه ســـازی ها اصواًل 
شفاهی هســـتند. مثاًل می خواهيد از يک 
آرايشگر وقت بگيريد و طرف ادعا می كند 
15 سال است دارد عروس درست می كند 
اما واقعيت اين است كه 2 سال هم سابقه 
كار ندارد و اگر در نوجوانی هم دســـتی به 
قيچـــی برده و بـــه آرايشـــگری عالقه مند 
بوده، آن را هم به حساب سابقه كاری اش 
گذاشـــته است. نگين با چنين ترفندی به 
دام افتاده اســـت. با او در اينستاگرام آشنا 
می شـــوم و بواســـطه نظری كه زير يكی از 
عكس های يک صفحه تبليغاتی آرايشی 
گذاشـــته: »لطفاً مثل من گـــول نخوريد، 

آنقدر برای طرف جذابيت ايجاد می كنيد 
كه اصاًل يادش می رود چه كسی بوده ايد. 
اســـتعالم؟! نه بابا اســـتعالم كجـــا بود؟! 
وقتی رزومه پر و پيمان را ببينند چشمشان 

كور می شود. چيز ديگری را نمی بينند.«
البته هميشه هم اين طور نيست. مدير 
يكی از شركت های مهندسان مشاور نفت 
و گاز معتقد است كه با چند سؤال و جواب 

ساده براحتی می شود بدرستی رزومه پی 
بـــرد و اين چيزی نيســـت كه بشـــود تا ابد 

پنهانش كرد.
او می گويـــد: »اوليـــن فاكتـــوری كه در 
رزومـــه جلب توجه می كنـــد، تحصيالت 
است و برای همين خيلی ها ممكن است 
در ايـــن بخش تخلفاتی انجـــام دهند كه 
آن هم قابل تشـــخيص و بررســـی است. 

حتی فراتر از آن، ممكن است كسی واقعاً 
مدرک تحصيلی مورد ادعا را داشته باشد 
اما ادعاهای ديگرش در رابطه با تدريس 
يا داشـــتن مقاالت علمی مرتبط، درست 
نباشد. طرف با مدرک دكترا ادعا می كند 
500 مقالـــه علمـــی دارد و اتفاقـــاً تمـــام 
مقاله هـــا را هم در ســـايتش به اشـــتراک 
گذاشته، بعد نگاه می كنيد و می بينيد يک 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - جوهر قليا- مقني- ايالت هند

2- فيلمي به كارگرداني وحيد اسالمي با بازي فتحعلي اويسي 
و رضا شفيعي جم

3- فيلم داريوش فرهنگ- واحد پول تركيه- سنگ انداز
4- بيوه- نت پنجم- لباس خانم ها- نيرنگ

5- جنس جنگجو- گنديده- بسيار مهربان
6- نام پسرانه- پادشاه بزرگ- گدايي

7- كودك بي سرپرست- از جاذبه هاي ديدني و باستاني استان فارس- نغمه
 8- گل يـــا گياهي كه نماد يك كشـــور اســـت- چهارمين فيلـــم عبدالرضا كاهاني- 

شهر ژاپن
9- درست شدن كارها- راه تردد خودروها- همان گل سرخ است

10- دهان كجي- سپاهيان- مركز مصر
11- كانون دايره- ستم- شخص

12- جواب مثبت- كشوري در آسيا- گل بتونه- بزرگراه ميان دهان و معده!
13- ميسر- تن پوش- رغبت

14- دبير كل حزب كمونيست اتحاد شوروي از 13 فوريه 1984 تا روز مرگ
15- احسان- سنگيني قيمت ها- 

شكارچي اي با سرعت فوق العاده

 عمودي:
1- فيلمي از يـــداهلل صمدي- آواز 

انگشتان خوشحال!
2- حيله- بـــا يللي آيـــد- فطري، 

ذاتي
در  انگـــور  شـــهر  نانخـــورش-   -3

اصفهان- مركز بالروس
بيهـــوده-  شـــباهت-  پســـوند   -4 

فرو رفتن ظرف- غول برف ها
5- نابودي- تاير زمستاني

ژالتينـــي  مـــاده  آذري-  زيـــاد   -6
موجود در برخي گياهان- داستان 

مشهور يوسپ دي المپه دوزا
7- عشـــيره- شـــهر قائـــم مقام- 

بي دنبال
8- پدر ســـمفوني- عالـــم نهان- 

مصيبت ها
و  ممنـــوع  خطرنـــاك-  مـــار   -9

غيرقانوني- رسم ها
10- غيرمسطح- پشيمان- حرف 

يوناني
11- پشـــيماني- از وســـايل ورزشي 

پرورش اندام
12- روي هم چيدني ديوار- جنگل 
فكـــري  بـــازي  بصيـــر-  درخـــت- 

كودكانه
13- ممتـــاز و برگزيده- موضوع با 
اهميت- نقاشـــي كه خود را پيامبر 

معرفي كرد
14- مترســـك- لهجـــه- ورزشـــي 

شبيه بيس بال
15- تابنـــاك- هافبك اســـپانيايي 

منچسترسيتي
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   افقي:
1 - نوشته هاي اصلي- معشوق و محبوب- بسيار خندان

آنهـــا از  و  شـــناختن  را  شـــخصي  ضعـــف  نقـــاط   -2 
 استفاده كردن

3- نصرت- هميشه- خوشبو، معطر
4- سهم مالياتي- درخت سايه گستر- جادوگر- همراه متل

5- تير پيكاندار- مشكل- خرد كردن، ريزكردن
6- سليقه ها- آهسته، آرام- كشنده بي صدا

7- ادعا كردن- تپه اي ديدني در شهرستان ميانه- فلز گرانبها
8- گرفتاري و مصيبت- ماده آسفالت- مسطح

9- دهان پرنده- تحريم- قد و باال
10- بدي- شهر مرزي- زمين باير و دور از آبادي

11- كشور آسيايي- شهر قلعه والي- قهوه
12- شتر عرب- بيماري چيني- نفس غنيمتي- عقايد

13- عقب و پس- بالين- پيروي
14- رسوا شد و رازش آشكار گشت

15- مرغ مردارخوار- عطر شيريني- ريسيدن پنبه با دوك

 عمودي:
1- در دســـترس قـــرار دادن 
و  اطالعـــات  نظام منـــد 
 - علمـــي  اندوخته هـــاي 

سازمان صادركننده نفت
2- خويشـــاوندي- گذشتن و 

رد شدن- واال و اعلي
3- بســـيار مهربان- عضوي 
عضـــو  پرنـــدگان-  نـــاي  در 

موشك
4- آتـــش قرآني- برهان- از 

غالت- گلي سفيد و معطر
5- نـــام ضيغمـــي بازيگـــر 

خانم- شيطان
6- شب برات- مژده- زيبا

گلـــي  فلكـــي-  شـــير   -7
خوشبو- بي آبرو

8- شـــهري نزديك كاشان- 
به پوشش خود مي نازد- پلو 

خور است اگر نو باشد
9- نـــژاد ايرانـــي- بي ريايي و 
سادگي- همداستان برهمن

10- غيرقابـــل درك- زاييده 
شدن- مخترع تلفن

11- مسافر- چراغ نفتي
 - مخـــرب  ســـالح   -12
خودآرايـــي - رتبـــه و پايگاه- 

مرد را آبديده كند
13- افســـر ارتـــش- گردش 

دور كعبه- قواي نظامي
14- ويرايش- گويند سالمتي 
در  دايـــره اي   - مـــي آورد 

بانك ها
 15- ثـــروت و دارايـــي- اثـــر 

جك لندن 

جدول 
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بلوف بزن، پیشرفت کن
رزومه سازی چطور راه را برای شما باز می کند؟

مريم طالشی
گزارش نويس

يک روز هم در عمرش كار نكرده اما چند 
ســـال ديگر بازنشسته می شـــود و حقوق 
بازنشســـتگی اش را از تأميـــن اجتماعی 
می گيرد. چرا؟ چون در تمام اين ســـال ها 
اســـمش به عنوان كارمند دفتری، در كنار 
كارگران كارخانه در ليست بيمه رد شده، 
چون همســـر آقای مدير است و می تواند 
بدون اينكه كار كند از مزايای بيمه شغلی 
و بازنشســـتگی بهره مند شود. اين، جدا از 
رزومه ای است كه مفت و مجانی برايش 
درســـت شـــده. اين رزومه خيلی جاها به 
درد می خـــورد؛ مثاًل وقتی آقـــای مدير از 
طرف يک شركت اروپايی به همايشی در 
خارج از كشور دعوت شده بود، برای خانم 
هم به عنوان دستيارش دعوتنامه كاری و 
در نتيجه ويزای شـــينگن گرفت، آن هم 
در شـــرايطی كه گرفتن ويزا برای همه كار 

راحت و ميسری نبود.
ايـــن، تنهـــا نمونـــه ای اســـت از آنچه 
دور و برمـــان می گـــذرد و مـــا گاهی حتی 
روح مـــان هـــم خبـــردار نمی شـــود. البته 
گاهی قضيه بواســـطه انتشـــار در فضای 
مجازی حساسيت عموم را برمی انگيزاند. 
نمونه اش فردی كه با رزومه ای پر و پيمان 
مدير مجالت يكی از بنگاه های مطبوعاتی 
معروف شـــده بود و چيزی نگذشـــت كه 
كاربران فضـــای مجازی كه اتفاقاً هركدام 
در نشـــرياتی كه فرد در سابقه كارش خود 
را شاغل در آنها معرفی كرده بود، به صدا 
درآمدند و همكاری با او را تكذيب كردند. 
كاشـــف به عمـــل آمد كه فرد مـــورد نظر 
حتی اگر يک يادداشت نيم ستونی برای 
روزنامه ای فرستاده بود، كار در آن روزنامه 

را در رزومـــه اش گنجانده بود و حال آنكه 
اشتغال مستمر كجا و دوخط نوشتن گاه 

به گاه و عبور از در روزنامه و مجله كجا؟!
رزومه ســـازی در صنفی كه بايد اصول 
صداقت و شفافيت را در آن رعايت كرد، 
ديگر فاجعه اســـت. نمونه هايش بازهم 
وجـــود دارد؛ اصـــاًل چـــرا راه دور برويـــم؟ 
همين طرح ترافيـــک خبرنگاری. بله، به 
اينجا كه می رسد همه ســـابقه كار خبری 
دارنـــد. مديـــر مســـئول ها ادعـــا می كنند 
فرزندانشـــان در روزنامه شـــاغل هستند 
اما اگر از شـــاغالن در آن روزنامه بپرسيد، 

حرف ديگری می زنند.
شـــما می توانيد رزومه تان را آنجور كه 
دلتـــان می خواهد تنظيم كنيد. 27ســـاله 
هســـتيد و ادعا كنيد 10 ســـال ســـابقه كار 
داريد. از خودم می پرســـم چطور ممكن 
اســـت فـــردی كـــه مـــدرک كارشناســـی 
دارد از 17ســـالگی يعنی زمانـــی كه هنوز 
ديپلم نگرفته بـــوده، در زمينه مرتبط كار 
كرده باشـــد؟! او كه در يک شـــركت نيمه 
خصوصی شـــاغل اســـت و اتفاقاً سمت 
خوبی هم دارد اين طور توضيح می دهد 
درحالی كـــه در يک دورهمی دوســـتانه، 
عده ای با اشـــتياق بـــه حرفهايش گوش 
می دهند: »خب من پروژه دانشـــگاهی ام 
هم مرتبط بـــا همين كارم بوده. از ســـال 
فالن بـــا آقای فالنـــی كار كرده ام؛ اســـتاد 
فالنی. می شناسيد ديگر؟!« استاد فالنی 
را نمی شناسم اما به باقی حرف ها گوش 
می كنم شـــايد چيزی دســـتگيرم شـــود: 
»فالن ســـال يک پروژه مشترک با استاد، 
كار كـــرده ام كـــه اتفاقاً در ســـايت اســـتاد 
هست. يک كتاب هم خودم درآورده ام از 

آن پروژه. آن موقع دانشجو بودم هنوز.«
توضيـــح  دقـــت  بـــه  را  جزئيـــات  او   
می دهد. بعد تـــازه دوزاری ام می افتد كه 

نه تنها پروژه های درســـی دانشگاه را جزو 
سابقه كارش حســـاب كرده، كه سال های 
تحصيل را هـــم به خاطر اينكه پروژه های 
موردنظر را در اين ســـال ها انجـــام داده، 
سابقه كار محســـوب كرده است. حتی اگر 
در طـــول انجام يک پـــروژه، يک كار نيمه 
وقت هم داشـــته، آن را در محاسبه آورده 
است، آن هم به صورت چند سال مجزا؛ 
به عبارتی شما می توانيد 3 سال كار كنيد 
و از دلـــش 6 ســـال كار به صـــورت موازی 
بيـــرون بياوريد. ممكن اســـت كمی گيج 
شده باشيد اما تأمل كنيد و بيشتر به سبک 
و سنگين كردن ماجرا بپردازيد تا برايتان 

كم كم روشن شود.
بگذاريد يک مدل ديگر از رزومه سازی 
را برايتان شـــرح دهم. شـــما می دانيد كه 
فالن شـــركت اروپايی در حـــوزه كاری تان 
فعاليت دارد. ممكن اســـت با آن شركت 
مكاتباتی هم داشته باشيد؛ چيزی در حد 
اينكه مثاًل تمايل نشـــان داده باشـــيد كه 
باهم همكاری كنيد. حتی شـــايد به كشور 
موردنظر يكی سفر هم رفته باشيد. هيچ 
كدام از اينها مجوز اين نمی شود كه كار در 
آن شركت را در ســـوابق كاری تان بياوريد 
اما بعضی ها اين كار را می كنند، مثل آقای 
ميم كه مدتی يک شـــركت بازرگانی ثبت 
كرده بود و االن شاغل در يک اداره دولتی 
است كه زمانی از آنجا استعفا داده بود. او 
هرجا رزومه می فرستد، اسم چند شركت 
خارجـــی را هم می آورد كه يعنی ســـابقه 
كار در آنجـــا را دارد. آقای ميم را از طريق 
يكی از دوســـتانم می شناسم. او می گويد: 
»چـــرا نبايد اين كار را بكنـــم؟! بايد بلوف 
بزنی تا پيشرفت كنی. ادعای بزرگ كن تا 
كسی به آن شک نكند. اينجا ايران است. 
كسی ازتان سؤال و جواب نمی كند. همين 
كه اســـم يک شـــركت خارجی را بياوريد، 

شما می توانيد رزومه تان را آنجور كه دلتان می خواهد تنظيم 
كنيد.  27 ساله هستيد و ادعا كنيد 10 سال سابقه كار داريد. 

از خودم می پرسم چطور ممكن است فردی كه مدرک 
كارشناسی دارد از 17سالگی يعنی زمانی كه هنوز ديپلم 

نگرفته بوده، در زمينه مرتبط كار كرده باشد

ممكـــن اســـت عكـــس جعلی باشـــد.« 
نگين درباره تجربه اش اين طور می گويد: 
»هنـــوز وقتی عكس هـــای عروســـی ام را 
می بينم حرص می خـــورم. يک آلبوم به 
مـــن نشـــان داد و گفت كار خودم اســـت. 
عكس ها را توی اينســـتاگرام هم گذاشته 
بود. بعد كاشف به عمل آمد كه همه اش 
الكـــی بـــوده و عكس هـــا را از جـــای ديگر 
برمی داشته، اصاًل سابقه كار نداشت. اول 

كارش بود.«
شـــما ممكن اســـت به يـــک دكوراتور 
ساختمان زنگ بزنيد و شرح  دهيد كه چه 
كارهايی می خواهيد انجـــام دهيد و او به 
شما اطمينان خاطر می دهد كه 20 سال 
اســـت كارش همين است و موقعی كه با 
او قـــرار می گذاريد، با يک فـــرد نهايتاً 30 
ساله مواجه می شويد و حاال اينكه 20 سال 
سابقه را كجا آورده، ديگر ادعايی است كه 
می كند و چه كسی می تواند بگويد درست 

نمی گويی؟!
واقعيـــت اين اســـت كه بلـــوف زدن، 
بخشـــی از تجـــارت خيلی هاســـت و مـــا 
هم كـــه عقل مان به چشـــممان؛ ادعا را 
می شـــنويم و بدون اينكه ذره ای تحقيق 
كنيم، چشـــم و گوش بسته به آن اعتماد 
می كنيـــم. فالن متخصـــص زيبايی ادعا 
می كند از فالن مؤسسه پاريس گواهينامه 
دارد و خودمـــان را بـــا خيـــال راحـــت به 
او می ســـپاريم درحالی كـــه اصاًل چنين 
مؤسسه ای نه تنها در پاريس، كه در هيچ 
كجای دنيا وجـــود خارجی ندارد؛ چيزی 
شبيه آگهی های تبليغاتی ماهواره ای كه 
امكان نـــدارد برای جلب اعتماد شـــما، 
مدركی معتبـــر از يک مؤسســـه جهانی 
رو نكننـــد. اتفاقاً طرفدارانشـــان هم كم 
نيســـتند. خانـــم تحصيلكـــرده و خيلی 
امروزی را می شناســـم كه دنبـــال كِرمی 
بود كه گفته بودند آدم را 20 ســـال جوان 
می كنـــد و چطـــور آدم نمی توانـــد يـــک 
دقيقه فكر كنـــد كه اگر چنيـــن كيميايی 
را می شـــد با 200 هزار تومـــان خريد، كه 
ديگـــر جراحـــان پالســـتيک بايـــد به كل 
در مطب شـــان را تختـــه می كردنـــد. آن 
رفيق مان هم حتمـــاً چيزهايی ديده بود 
كه می گفت آدم بايد بلوف بزند تا بتواند 

پيشرفت كند.
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آدم 40 ساله است كه تعداد مقاله ها هيچ 
جوره با سابقه و زمان فارغ التحصيلی اش 

همخوانی ندارد.«
رزومه ســـازی جعلی البتـــه فقط اين 
نيســـت كه يک برگ رزومه درست كنيد 
و ســـابقه كاِر كـــرده و نكرده تـــان را در آن 
بياوريد. خيلـــی از رزومه ســـازی ها اصواًل 
شفاهی هســـتند. مثاًل می خواهيد از يک 
آرايشگر وقت بگيريد و طرف ادعا می كند 
15 سال است دارد عروس درست می كند 
اما واقعيت اين است كه 2 سال هم سابقه 
كار ندارد و اگر در نوجوانی هم دســـتی به 
قيچـــی برده و بـــه آرايشـــگری عالقه مند 
بوده، آن را هم به حساب سابقه كاری اش 
گذاشـــته است. نگين با چنين ترفندی به 
دام افتاده اســـت. با او در اينستاگرام آشنا 
می شـــوم و بواســـطه نظری كه زير يكی از 
عكس های يک صفحه تبليغاتی آرايشی 
گذاشـــته: »لطفاً مثل من گـــول نخوريد، 

آنقدر برای طرف جذابيت ايجاد می كنيد 
كه اصاًل يادش می رود چه كسی بوده ايد. 
اســـتعالم؟! نه بابا اســـتعالم كجـــا بود؟! 
وقتی رزومه پر و پيمان را ببينند چشمشان 

كور می شود. چيز ديگری را نمی بينند.«
البته هميشه هم اين طور نيست. مدير 
يكی از شركت های مهندسان مشاور نفت 
و گاز معتقد است كه با چند سؤال و جواب 

ساده براحتی می شود بدرستی رزومه پی 
بـــرد و اين چيزی نيســـت كه بشـــود تا ابد 

پنهانش كرد.
او می گويـــد: »اوليـــن فاكتـــوری كه در 
رزومـــه جلب توجه می كنـــد، تحصيالت 
است و برای همين خيلی ها ممكن است 
در ايـــن بخش تخلفاتی انجـــام دهند كه 
آن هم قابل تشـــخيص و بررســـی است. 

حتی فراتر از آن، ممكن است كسی واقعاً 
مدرک تحصيلی مورد ادعا را داشته باشد 
اما ادعاهای ديگرش در رابطه با تدريس 
يا داشـــتن مقاالت علمی مرتبط، درست 
نباشد. طرف با مدرک دكترا ادعا می كند 
500 مقالـــه علمـــی دارد و اتفاقـــاً تمـــام 
مقاله هـــا را هم در ســـايتش به اشـــتراک 
گذاشته، بعد نگاه می كنيد و می بينيد يک 
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - جوهر قليا- مقني- ايالت هند

2- فيلمي به كارگرداني وحيد اسالمي با بازي فتحعلي اويسي 
و رضا شفيعي جم

3- فيلم داريوش فرهنگ- واحد پول تركيه- سنگ انداز
4- بيوه- نت پنجم- لباس خانم ها- نيرنگ

5- جنس جنگجو- گنديده- بسيار مهربان
6- نام پسرانه- پادشاه بزرگ- گدايي

7- كودك بي سرپرست- از جاذبه هاي ديدني و باستاني استان فارس- نغمه
 8- گل يـــا گياهي كه نماد يك كشـــور اســـت- چهارمين فيلـــم عبدالرضا كاهاني- 

شهر ژاپن
9- درست شدن كارها- راه تردد خودروها- همان گل سرخ است

10- دهان كجي- سپاهيان- مركز مصر
11- كانون دايره- ستم- شخص

12- جواب مثبت- كشوري در آسيا- گل بتونه- بزرگراه ميان دهان و معده!
13- ميسر- تن پوش- رغبت

14- دبير كل حزب كمونيست اتحاد شوروي از 13 فوريه 1984 تا روز مرگ
15- احسان- سنگيني قيمت ها- 

شكارچي اي با سرعت فوق العاده

 عمودي:
1- فيلمي از يـــداهلل صمدي- آواز 

انگشتان خوشحال!
2- حيله- بـــا يللي آيـــد- فطري، 

ذاتي
در  انگـــور  شـــهر  نانخـــورش-   -3

اصفهان- مركز بالروس
بيهـــوده-  شـــباهت-  پســـوند   -4 

فرو رفتن ظرف- غول برف ها
5- نابودي- تاير زمستاني

ژالتينـــي  مـــاده  آذري-  زيـــاد   -6
موجود در برخي گياهان- داستان 

مشهور يوسپ دي المپه دوزا
7- عشـــيره- شـــهر قائـــم مقام- 

بي دنبال
8- پدر ســـمفوني- عالـــم نهان- 

مصيبت ها
و  ممنـــوع  خطرنـــاك-  مـــار   -9

غيرقانوني- رسم ها
10- غيرمسطح- پشيمان- حرف 

يوناني
11- پشـــيماني- از وســـايل ورزشي 

پرورش اندام
12- روي هم چيدني ديوار- جنگل 
فكـــري  بـــازي  بصيـــر-  درخـــت- 

كودكانه
13- ممتـــاز و برگزيده- موضوع با 
اهميت- نقاشـــي كه خود را پيامبر 

معرفي كرد
14- مترســـك- لهجـــه- ورزشـــي 

شبيه بيس بال
15- تابنـــاك- هافبك اســـپانيايي 

منچسترسيتي
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   افقي:
1 - نوشته هاي اصلي- معشوق و محبوب- بسيار خندان

آنهـــا از  و  شـــناختن  را  شـــخصي  ضعـــف  نقـــاط   -2 
 استفاده كردن

3- نصرت- هميشه- خوشبو، معطر
4- سهم مالياتي- درخت سايه گستر- جادوگر- همراه متل

5- تير پيكاندار- مشكل- خرد كردن، ريزكردن
6- سليقه ها- آهسته، آرام- كشنده بي صدا

7- ادعا كردن- تپه اي ديدني در شهرستان ميانه- فلز گرانبها
8- گرفتاري و مصيبت- ماده آسفالت- مسطح

9- دهان پرنده- تحريم- قد و باال
10- بدي- شهر مرزي- زمين باير و دور از آبادي

11- كشور آسيايي- شهر قلعه والي- قهوه
12- شتر عرب- بيماري چيني- نفس غنيمتي- عقايد

13- عقب و پس- بالين- پيروي
14- رسوا شد و رازش آشكار گشت

15- مرغ مردارخوار- عطر شيريني- ريسيدن پنبه با دوك

 عمودي:
1- در دســـترس قـــرار دادن 
و  اطالعـــات  نظام منـــد 
 - علمـــي  اندوخته هـــاي 

سازمان صادركننده نفت
2- خويشـــاوندي- گذشتن و 

رد شدن- واال و اعلي
3- بســـيار مهربان- عضوي 
عضـــو  پرنـــدگان-  نـــاي  در 

موشك
4- آتـــش قرآني- برهان- از 

غالت- گلي سفيد و معطر
5- نـــام ضيغمـــي بازيگـــر 

خانم- شيطان
6- شب برات- مژده- زيبا

گلـــي  فلكـــي-  شـــير   -7
خوشبو- بي آبرو

8- شـــهري نزديك كاشان- 
به پوشش خود مي نازد- پلو 

خور است اگر نو باشد
9- نـــژاد ايرانـــي- بي ريايي و 
سادگي- همداستان برهمن

10- غيرقابـــل درك- زاييده 
شدن- مخترع تلفن

11- مسافر- چراغ نفتي
 - مخـــرب  ســـالح   -12
خودآرايـــي - رتبـــه و پايگاه- 

مرد را آبديده كند
13- افســـر ارتـــش- گردش 

دور كعبه- قواي نظامي
14- ويرايش- گويند سالمتي 
در  دايـــره اي   - مـــي آورد 

بانك ها
 15- ثـــروت و دارايـــي- اثـــر 

جك لندن 
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6894
 دوشنبه  16 مهر 1397
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بلوف بزن، پیشرفت کن
رزومه سازی چطور راه را برای شما باز می کند؟

مريم طالشی
گزارش نويس

يک روز هم در عمرش كار نكرده اما چند 
ســـال ديگر بازنشسته می شـــود و حقوق 
بازنشســـتگی اش را از تأميـــن اجتماعی 
می گيرد. چرا؟ چون در تمام اين ســـال ها 
اســـمش به عنوان كارمند دفتری، در كنار 
كارگران كارخانه در ليست بيمه رد شده، 
چون همســـر آقای مدير است و می تواند 
بدون اينكه كار كند از مزايای بيمه شغلی 
و بازنشســـتگی بهره مند شود. اين، جدا از 
رزومه ای است كه مفت و مجانی برايش 
درســـت شـــده. اين رزومه خيلی جاها به 
درد می خـــورد؛ مثاًل وقتی آقـــای مدير از 
طرف يک شركت اروپايی به همايشی در 
خارج از كشور دعوت شده بود، برای خانم 
هم به عنوان دستيارش دعوتنامه كاری و 
در نتيجه ويزای شـــينگن گرفت، آن هم 
در شـــرايطی كه گرفتن ويزا برای همه كار 

راحت و ميسری نبود.
ايـــن، تنهـــا نمونـــه ای اســـت از آنچه 
دور و برمـــان می گـــذرد و مـــا گاهی حتی 
روح مـــان هـــم خبـــردار نمی شـــود. البته 
گاهی قضيه بواســـطه انتشـــار در فضای 
مجازی حساسيت عموم را برمی انگيزاند. 
نمونه اش فردی كه با رزومه ای پر و پيمان 
مدير مجالت يكی از بنگاه های مطبوعاتی 
معروف شـــده بود و چيزی نگذشـــت كه 
كاربران فضـــای مجازی كه اتفاقاً هركدام 
در نشـــرياتی كه فرد در سابقه كارش خود 
را شاغل در آنها معرفی كرده بود، به صدا 
درآمدند و همكاری با او را تكذيب كردند. 
كاشـــف به عمـــل آمد كه فرد مـــورد نظر 
حتی اگر يک يادداشت نيم ستونی برای 
روزنامه ای فرستاده بود، كار در آن روزنامه 

را در رزومـــه اش گنجانده بود و حال آنكه 
اشتغال مستمر كجا و دوخط نوشتن گاه 

به گاه و عبور از در روزنامه و مجله كجا؟!
رزومه ســـازی در صنفی كه بايد اصول 
صداقت و شفافيت را در آن رعايت كرد، 
ديگر فاجعه اســـت. نمونه هايش بازهم 
وجـــود دارد؛ اصـــاًل چـــرا راه دور برويـــم؟ 
همين طرح ترافيـــک خبرنگاری. بله، به 
اينجا كه می رسد همه ســـابقه كار خبری 
دارنـــد. مديـــر مســـئول ها ادعـــا می كنند 
فرزندانشـــان در روزنامه شـــاغل هستند 
اما اگر از شـــاغالن در آن روزنامه بپرسيد، 

حرف ديگری می زنند.
شـــما می توانيد رزومه تان را آنجور كه 
دلتـــان می خواهد تنظيم كنيد. 27ســـاله 
هســـتيد و ادعا كنيد 10 ســـال ســـابقه كار 
داريد. از خودم می پرســـم چطور ممكن 
اســـت فـــردی كـــه مـــدرک كارشناســـی 
دارد از 17ســـالگی يعنی زمانـــی كه هنوز 
ديپلم نگرفته بـــوده، در زمينه مرتبط كار 
كرده باشـــد؟! او كه در يک شـــركت نيمه 
خصوصی شـــاغل اســـت و اتفاقاً سمت 
خوبی هم دارد اين طور توضيح می دهد 
درحالی كـــه در يک دورهمی دوســـتانه، 
عده ای با اشـــتياق بـــه حرفهايش گوش 
می دهند: »خب من پروژه دانشـــگاهی ام 
هم مرتبط بـــا همين كارم بوده. از ســـال 
فالن بـــا آقای فالنـــی كار كرده ام؛ اســـتاد 
فالنی. می شناسيد ديگر؟!« استاد فالنی 
را نمی شناسم اما به باقی حرف ها گوش 
می كنم شـــايد چيزی دســـتگيرم شـــود: 
»فالن ســـال يک پروژه مشترک با استاد، 
كار كـــرده ام كـــه اتفاقاً در ســـايت اســـتاد 
هست. يک كتاب هم خودم درآورده ام از 

آن پروژه. آن موقع دانشجو بودم هنوز.«
توضيـــح  دقـــت  بـــه  را  جزئيـــات  او   
می دهد. بعد تـــازه دوزاری ام می افتد كه 

نه تنها پروژه های درســـی دانشگاه را جزو 
سابقه كارش حســـاب كرده، كه سال های 
تحصيل را هـــم به خاطر اينكه پروژه های 
موردنظر را در اين ســـال ها انجـــام داده، 
سابقه كار محســـوب كرده است. حتی اگر 
در طـــول انجام يک پـــروژه، يک كار نيمه 
وقت هم داشـــته، آن را در محاسبه آورده 
است، آن هم به صورت چند سال مجزا؛ 
به عبارتی شما می توانيد 3 سال كار كنيد 
و از دلـــش 6 ســـال كار به صـــورت موازی 
بيـــرون بياوريد. ممكن اســـت كمی گيج 
شده باشيد اما تأمل كنيد و بيشتر به سبک 
و سنگين كردن ماجرا بپردازيد تا برايتان 

كم كم روشن شود.
بگذاريد يک مدل ديگر از رزومه سازی 
را برايتان شـــرح دهم. شـــما می دانيد كه 
فالن شـــركت اروپايی در حـــوزه كاری تان 
فعاليت دارد. ممكن اســـت با آن شركت 
مكاتباتی هم داشته باشيد؛ چيزی در حد 
اينكه مثاًل تمايل نشـــان داده باشـــيد كه 
باهم همكاری كنيد. حتی شـــايد به كشور 
موردنظر يكی سفر هم رفته باشيد. هيچ 
كدام از اينها مجوز اين نمی شود كه كار در 
آن شركت را در ســـوابق كاری تان بياوريد 
اما بعضی ها اين كار را می كنند، مثل آقای 
ميم كه مدتی يک شـــركت بازرگانی ثبت 
كرده بود و االن شاغل در يک اداره دولتی 
است كه زمانی از آنجا استعفا داده بود. او 
هرجا رزومه می فرستد، اسم چند شركت 
خارجـــی را هم می آورد كه يعنی ســـابقه 
كار در آنجـــا را دارد. آقای ميم را از طريق 
يكی از دوســـتانم می شناسم. او می گويد: 
»چـــرا نبايد اين كار را بكنـــم؟! بايد بلوف 
بزنی تا پيشرفت كنی. ادعای بزرگ كن تا 
كسی به آن شک نكند. اينجا ايران است. 
كسی ازتان سؤال و جواب نمی كند. همين 
كه اســـم يک شـــركت خارجی را بياوريد، 

شما می توانيد رزومه تان را آنجور كه دلتان می خواهد تنظيم 
كنيد.  27 ساله هستيد و ادعا كنيد 10 سال سابقه كار داريد. 

از خودم می پرسم چطور ممكن است فردی كه مدرک 
كارشناسی دارد از 17سالگی يعنی زمانی كه هنوز ديپلم 

نگرفته بوده، در زمينه مرتبط كار كرده باشد

ممكـــن اســـت عكـــس جعلی باشـــد.« 
نگين درباره تجربه اش اين طور می گويد: 
»هنـــوز وقتی عكس هـــای عروســـی ام را 
می بينم حرص می خـــورم. يک آلبوم به 
مـــن نشـــان داد و گفت كار خودم اســـت. 
عكس ها را توی اينســـتاگرام هم گذاشته 
بود. بعد كاشف به عمل آمد كه همه اش 
الكـــی بـــوده و عكس هـــا را از جـــای ديگر 
برمی داشته، اصاًل سابقه كار نداشت. اول 

كارش بود.«
شـــما ممكن اســـت به يـــک دكوراتور 
ساختمان زنگ بزنيد و شرح  دهيد كه چه 
كارهايی می خواهيد انجـــام دهيد و او به 
شما اطمينان خاطر می دهد كه 20 سال 
اســـت كارش همين است و موقعی كه با 
او قـــرار می گذاريد، با يک فـــرد نهايتاً 30 
ساله مواجه می شويد و حاال اينكه 20 سال 
سابقه را كجا آورده، ديگر ادعايی است كه 
می كند و چه كسی می تواند بگويد درست 

نمی گويی؟!
واقعيـــت اين اســـت كه بلـــوف زدن، 
بخشـــی از تجـــارت خيلی هاســـت و مـــا 
هم كـــه عقل مان به چشـــممان؛ ادعا را 
می شـــنويم و بدون اينكه ذره ای تحقيق 
كنيم، چشـــم و گوش بسته به آن اعتماد 
می كنيـــم. فالن متخصـــص زيبايی ادعا 
می كند از فالن مؤسسه پاريس گواهينامه 
دارد و خودمـــان را بـــا خيـــال راحـــت به 
او می ســـپاريم درحالی كـــه اصاًل چنين 
مؤسسه ای نه تنها در پاريس، كه در هيچ 
كجای دنيا وجـــود خارجی ندارد؛ چيزی 
شبيه آگهی های تبليغاتی ماهواره ای كه 
امكان نـــدارد برای جلب اعتماد شـــما، 
مدركی معتبـــر از يک مؤسســـه جهانی 
رو نكننـــد. اتفاقاً طرفدارانشـــان هم كم 
نيســـتند. خانـــم تحصيلكـــرده و خيلی 
امروزی را می شناســـم كه دنبـــال كِرمی 
بود كه گفته بودند آدم را 20 ســـال جوان 
می كنـــد و چطـــور آدم نمی توانـــد يـــک 
دقيقه فكر كنـــد كه اگر چنيـــن كيميايی 
را می شـــد با 200 هزار تومـــان خريد، كه 
ديگـــر جراحـــان پالســـتيک بايـــد به كل 
در مطب شـــان را تختـــه می كردنـــد. آن 
رفيق مان هم حتمـــاً چيزهايی ديده بود 
كه می گفت آدم بايد بلوف بزند تا بتواند 

پيشرفت كند.
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آدم 40 ساله است كه تعداد مقاله ها هيچ 
جوره با سابقه و زمان فارغ التحصيلی اش 

همخوانی ندارد.«
رزومه ســـازی جعلی البتـــه فقط اين 
نيســـت كه يک برگ رزومه درست كنيد 
و ســـابقه كاِر كـــرده و نكرده تـــان را در آن 
بياوريد. خيلـــی از رزومه ســـازی ها اصواًل 
شفاهی هســـتند. مثاًل می خواهيد از يک 
آرايشگر وقت بگيريد و طرف ادعا می كند 
15 سال است دارد عروس درست می كند 
اما واقعيت اين است كه 2 سال هم سابقه 
كار ندارد و اگر در نوجوانی هم دســـتی به 
قيچـــی برده و بـــه آرايشـــگری عالقه مند 
بوده، آن را هم به حساب سابقه كاری اش 
گذاشـــته است. نگين با چنين ترفندی به 
دام افتاده اســـت. با او در اينستاگرام آشنا 
می شـــوم و بواســـطه نظری كه زير يكی از 
عكس های يک صفحه تبليغاتی آرايشی 
گذاشـــته: »لطفاً مثل من گـــول نخوريد، 

آنقدر برای طرف جذابيت ايجاد می كنيد 
كه اصاًل يادش می رود چه كسی بوده ايد. 
اســـتعالم؟! نه بابا اســـتعالم كجـــا بود؟! 
وقتی رزومه پر و پيمان را ببينند چشمشان 

كور می شود. چيز ديگری را نمی بينند.«
البته هميشه هم اين طور نيست. مدير 
يكی از شركت های مهندسان مشاور نفت 
و گاز معتقد است كه با چند سؤال و جواب 

ساده براحتی می شود بدرستی رزومه پی 
بـــرد و اين چيزی نيســـت كه بشـــود تا ابد 

پنهانش كرد.
او می گويـــد: »اوليـــن فاكتـــوری كه در 
رزومـــه جلب توجه می كنـــد، تحصيالت 
است و برای همين خيلی ها ممكن است 
در ايـــن بخش تخلفاتی انجـــام دهند كه 
آن هم قابل تشـــخيص و بررســـی است. 

حتی فراتر از آن، ممكن است كسی واقعاً 
مدرک تحصيلی مورد ادعا را داشته باشد 
اما ادعاهای ديگرش در رابطه با تدريس 
يا داشـــتن مقاالت علمی مرتبط، درست 
نباشد. طرف با مدرک دكترا ادعا می كند 
500 مقالـــه علمـــی دارد و اتفاقـــاً تمـــام 
مقاله هـــا را هم در ســـايتش به اشـــتراک 
گذاشته، بعد نگاه می كنيد و می بينيد يک 
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فرانسـه از فعاليت هاي سياسـي حضرت آيت اهللا العظمي 
خميني جلوگيري كرد

فرســـتاده مخصوص ما به پاريس ديشب گزارش 
داد:طبق اطالعاتي كه از نزديكان حضرت آيت اهللا العظمي 
خميني بدست آمد دولت فرانسه از معظم له خواسته است 
كه هنگام اقامت در پاريس از فعاليتهاي سياسي خودداري 

نمايند.
بدنبـــال اين تقاضـــا، حضرت آيـــت اهللا العظمي 
خميني از پذيرفتن خبرنگاران خبرگزاري ها و مطبوعات 
فرانسه و ساير كشـــورها خودداري كردند. عده زيادي از 
 نمايندگان مطبوعات و خبرگزاريها تقاضاي ديدار حضرت 
آيت اهللا العظمي خميني و انجام مصاحبه را از ايشان نموده اند.

طبق گزارش فرســـتاده مخصوص اطالعات كه پريشب 
از تهران مســـتقيماً به پاريس رفته است علت عدم تشكيل 
كنفرانـــس مطبوعاتي و نيز خـــودداري از انجام هرگونه 
 مصاحبه، محدوديتي است كه دولت فرانسه براي حضرت 

آيت اهللا العظمي خميني فراهم ساخته است.
اما بايد خاطرنشان ساخت كه مقامات فرانسه مقدم 

معظم له را بسيار محترم شمرده اند .
پيام ياسر عرفات به حضرت آيت اهللا العظمي خميني

خبرگزاري فلسطيني وفا متن پيامي را كه ياسر عرفات 
«ابوعمار» رئيس كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين 
خطاب به حضرت آيت اهللا العظمي خميني ارسال كرده، در 
برنامه ديشب راديو «صوت فلسطين» كه از دمشق پخش 

مي شود، منتشر كرد. در اين پيام آمده است:
خدمت مجاهد اكبر امام اعظم خميني

متاثر از رنجي كه در غربت و دوري از وطن عزيزتان 
ايران، مي بريد، و اندوهگين از وضعي كه يك توطئه براي 
شما بوجود آورده است، نمي دانم با چه زبان با شما همدردي 
كنم مجاهد بزرگ، در شـــرايطي نيستم كه شما را به وطنم 
دعوت كنم. وطن پاره پاره و خونينم كه با توطئه استعمارگران 
و عوامل خانگيشـــان همچنان تحت تســـلط صهيونيزم 

بين المللي است.
 ايكاش وطني داشـــتم و شـــما بـــر خاكش قدم

 مي گذاشتيد...
دولت به وضع همه اعتصابيون رسيدگي ميكند

امكاناتي فراهم مي شـــود تا همـــه كارمندان دولت 
بتوانند از حداكثر 85 ســـاعت اضافه كار ماهانه استفاده 
كنند.بررســـي هايي در هيات دولت شروع شده است تا با 
 تامين اعتبار كافي ترتيباتي فراهم گردد كه امكان استفاده از
 85 ســـاعت اضافه كار ساعتي براي تمام كارمندان دولت 

وجود داشته باشد.
امروز همچنين گفته شـــد براي انجام درخواستهاي 
معقول و منطقي كارمندان اعتصابي در هيات دولت تصميم 

الزم گرفته خواهد شد.
اعالم جرم عليه هويدا 

در پي اعالم جرمي كه از طرف يكي از اهالي رفسنجان 
كرمان عليه اميرعباس هويدا نخست وزير اسبق بعمل آمد، 
دستور احضار مصطفي درخشش استاندار وقت كرمان و 
فرمانده ژاندارمري وقت كرمـــان از طرف هرمزان داديار 

دادسراي ديوان كيفر صادر شد.
عباس خانداني يكي از اهالي رفسنجان كرمان چندي 
قبل اعالم جرمي عليه اميرعباس هويدا نخست وزير اسبق در 
دادسراي ديوان كيفر مطرح كرد. در اين اعالم جرم نامبرده 
مدعي گرديده شـــش سال قبل هنگام بازديد علياحضرت 
شهربانو از اســـتان كرمان گزارش مفصلي از نابسامانيهاي 
مردم رفسنجان بعرض علياحضرت رساندم و آقاي هويدا 
در حضـــور علياحضرت مطالب را تكذيب كرده و پس از 
آن به استاندار كرمان دستور داد تا به تبعيد اينجانب از استان 

كرمان اقدام نمايد.
راديو لندن و جريان دستگيري درخشش 

راديـــو لندن: در ايران ناآرامي سياســـي و اعتصاب 
بسياري از كارمندان دولت ادامه دارد و اكنون صحنه عمده 

اغتشاشات اخير به شهرهاي آمل و بابل انتقال يافته است.
در تبريز دانشجويان دانشگاه گفتند تا حكومت نظامي 
لغو نشود و كليه زندانيان سياسي آزاد نگردند بسر كالس هاي 
خود نخواهند رفت. در همين حال آقاي محمد درخشش 
رئيس جامعه معلمان ايران امروز دستگير و زنداني شد. علت 

دستگيري و بازداشت آقاي درخشش ذكر نشد.
 اما يكي از آشـــنايان او معتقد بود كه دستگيري وي 
ممكن است با انتشار نخستين شماره نشريه جامعه معلمان 
 كه آخر هفته گذشـــته چاپ و منتشر شـــد، ارتباط داشته

 باشد.

 تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 17 مهرماه 1357 
(برابر 6 ذيقعده 1398، 9 اكتبر 1978) نقل شده است
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امروز در تاريخ چهل سال پيش...
رسالت شاه اسماعيل صفوي از زبان خود او

نهم اكتبر ســـال 1503 ميالدي استان كرمان شامل سراسر 
جنوب شرقي ايران از جمله سواحل مربوط در خليج فارس و درياى 
ُعمان داوطلبانه به قلمرو شاه اسماعيل صفوي پيوست.شاه اسماعيل 
كه قبال اُستان فارس را به قلمرو خود ضميمه كرده بود در همين سال 
فرمانروايان يزد و اصفهان و سپس خراسان را به اطاعت خويش در 
آورد.وي در هر يك از شهرهاي عمده كشور خطاب به مردم گفته 
بود كه چون از نسل امام حسين (ع) و شهربانو دختر يزدگرد سوم 
است رسالت ترويج شيعه اثني عشري و احياء امپراتوري ايران را 

دارد كه به نوشته موّرخان، به تحّقق هر دو وعده موفق شد.  
زادروز نويسنده دون كيشوت

امروز، نهم اكتبر، زادروز «ميگوئل دو ســـروانتس ساودرا » 
نويسنده داستان بسيار معروف « دون كيشوت » است كه در سال 
1547 به دنيا آمد و 69 ســـال عمر كرد. قريحه دو سروانتس در 

داستان نويسي و خلق داستان در سراسر جهان زبانزد است.
دو سروانتس در جواني به ايتاليا رفته و به عنوان يك نظامي 
اسپانيايي در جنگ دريايي لپانتو با عثماني شركت كرده بود. در اين 
جنگ با اينكه اسپانيا، ايتاليايي ها از جمله جمهوري ونيز و ساير 
نيروهاي مسيحي پيروز شدند، دو سروانتس مجروح و عليل شد 
و هنگام انتقال به اسپانيا، كشتي حامل وي به تصرف دزدان دريايي 
درآمـــد و او و برادرش به الجزاير منتقل و به صورت برده به يك 
مراكشي فروخته شدند كه خانواده آنان در اسپانيا پولي جمع آوري 
و اين دو را از صاحبشان بازخريد. همين اسارت و نيز فقري كه «دو 
سروانتس» پس از بازگشت به اسپانيا دچار آن شده بود و نيز دو بار 
به زندان افتادن به سبب ورشكستگي مالي و نپرداختن قروض، او 

را تبديل به يك نويسنده خوب كرد.
روزي كه ُكره اي ها داراي الفباي اختصاصي شدند

 مورخان آمريكايي نهم اكتبر ســـال 1446 ميالدي را روزي 
نوشته اند كه كره اي ها در آن روز داراي الفباي اختصاصي شدند كه 
«هانگول» ناميده مي شود. برحسب وقت سئول (وقت خاور دور ) اين 
رويداد دهم اكتبر اتفاق افتاده بود. كره اي ها قبال الفباي چيني را براي 
نوشتن بكار مي بردند كه حروف «مصوته (واول)» محدود آن نمي 
توانست همه صداهاي واژه هاي كره اي را شامل شود.الفباي كره اي 
 داراي ده حرف مصوته است كه كمكي بسيار به يكسان سازي تلفظ ها،
 از ميان بردن لهجه ها و شيوا ساختن زبان مردم كرده است. مي دانيم 
كه كره اي ها خيلي زودتر از سوئدي ها موفق به چاپ كردن كتاب با 
حروف فلزي شده بودند. چيني ها صدها سال پيش از همه با حروف 

چوبي، فن چاپ را اختراع كرده بودند.

قاب امروز

از چـــه روزم شـــد ســـيه، مانا فتاد
ســـايه شـــب هاى مـــن بـــر روز مـــن

مـــى دهم جان، بگـــذر و ناخوش من
بهـــر فـــردا مهلـــت امـــروز مـــن

گريـــه هم بر من شـــبيخون مى كند
خســـروا، بيـــن لشـــكر فيـــروز مـــن

يك شـــب، اى ماه جهان افروز من
بـــر مـــن آى و بـــاش صبرآمـــوز من

نيســـت يك ذره تـــرا دل گرميى
گر چه صد دل پخته گشـــت از سوز من

 سرايه

سنت برج هاى انسانى در اسپانيا /مهر
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فروردین : شما کمی نسبت به زندگی ای که در این روزها تجربه می کنید حالت 
گیجی و سر در گمی دارید. باور این موضوع که سرتان تا این حد شلوغ شده است 
و مشــکالت گذشته کم کم در حال نابودی است برایتان سخت است، اما الزم 
است بدانید که هر سختی مانند راحتی دوام طوالنی ندارد پس آسایشی که امروز 

در زندگی تان به وجود آمده است را باور کنید و از آن لذت ببرید.

اردیبهشت :  اکنون زمان خوبی برای شما فراهم آمده است تا استراحتی داشته 
باشــید و برای رویارویی با مشکالت بعدی انرژی کافی را داشته باشید. اکنون 
زمان خوبی برای پیشرفت نیست، اما آنقدر زود هم نیست که پیش خود تصور 
کنید آنچه که از یک باور یا عادت قدیمی ایجاد شده است قابل تغییر نیست. این 

چند روز بیشتر برای خودتان وقت صرف کنید.

خرداد : اکنون برایتان آســان نیست که انرژی خود را به حرکت وادارید. حتی 
با وجود مسیرهای روشن سخت است که دقیقا بدانید مسیری که اکنون در آن 
قرار دارید به کجا منتهی می شود. اما االن زمان این نیست که انگیزه های خود را 
زیر سئوال ببرید. با وجوداینکه فکر می کنید که می توانید باز هم صبر کنید؛ االن 

یک حرکت مستقیم به سوی هدف مورد نیاز شماست.

تیر: شما باید بخشی از اوقات فراغت خود را از دست بدهید تا بتوانید به چیزهایی 
که آرزویش را داشتید نزدیک بشوید. سعیکنید که برای حل کردن این مشکل 
اقدام کنید. روشی را پیدا کنید که به واسطه آن بتوانید به راحتی با افراد دیگر 
تبادل نظر داشــته باشید. مشکل این است که شما آنقدر به کار خود اعتماد و 

اطمینان دارید که در درک نظرات و دیدگاه     های دیگران شکست می خورید.

مرداد : هر پروژه ای که رویش کار می کرده اید را تمام کنید تا برای دریافت 
پروژه های جدید آماده باشید. جرقه های شروع کار قبالً روشن شده اند، اما سعی 
نکنید به منظور روشن نگهداشتن آتش آنها را کنترل کنید. بهترین حرکت برای 
شما اکنون این است که به سمت برنامه های کاری شخصی تان رفته و تا جایی 

که امکان دارد سریع حرکت کنید.

شهریور : بحران و تنش در حال رشد کردن است، اما شما هنوز آماده دست و 
پنجه نرم کردن با مسأله ای غامض و غیرقابل حل نیستید. درعوض ممکن است 
دوست داشته باشید با ورزش کردن، و یا فقط با دوستانتان خودتان را سرگرم 
کنید. وقت گذراندن با دوستان شبیه به خود موضوع مثبتی در زندگی شماست، 

مگر اینکه برای فرار کردن از وظایف به این کار پرداخته باشید.

مهر : شما اغلب اجازه می دهید که فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا 
کند ولی این کار می تواند شما را به دردسر بیندازد. فکر و گمان می تواند مفید 
و سازنده باشد اما ممکن است شما را از مسیرتان منحرف کنند. تفاوت هایی که 
با دیگران دارید را تقویت کنید. خوشبختانه امیدها و آرزوهایی که برای آینده ای 

روشن تر دارید باعث می شود که شما خود را باور کنید .

آبان : شما وقتی که از سوی یک منبع قدرتمند محدودیت هایی برایتان ایجاد 
می گردد، از رسیدن به آرامش درونی ناامید می شوید. سرکشی و نافرمانی فقط 
تلف کردن وقت و انرژی است؛ چراکه شما احتماال بر فشارهای بیرونی که بهتان 
تحمیل می شود پیروز نخواهید شد. پس عاقالنه جبهه خود را انتخاب کرده و 

سعی کنید با بدیهیات نجنگید.

آذر : ممکن است فکر کنید که اگر بخواهید به اهداف تان برسید مجبور هستید 
تا احساسات خود را سرکوب کنید. اما انتخاب دیگری نیز وجود دارد برای اینکه 
شما شما را از اشتباه برهاند. شما می توانید قلب خود را کامال باز نگاه دارید و 
زمانیکه درباره رفتار تغییر یافته خود ساکت هستید می توانید همه جوانب را 

بسنجید و این می تواند راه حل جایگزین مناسبی باشد.

دی : شما تا زمانی که ناخواسته خودتان را در میان موقعیتی پویا که به خالق 
بودن شما کمک می کند قرار داده اید، می توانید در مسیر خود باقی بمانید. شاید 
احساسات شما مثبت باشند، اما از شما برای اینکه می خواهید فعالیتهایتان را 
فقط در یک مسیر با الهام قلبی تان انجام دهید سرپیچی می کنند. دیگران نسبت 

به اینکه شما چه احساسی در مورد هر یک از این دو دارید اطیمنان ندارند.

بهمن : این روزها این هیجانات به شدت کاهش یافته است به همین دلیل شما 
به شدت دلسرد شده اید و در پی این راه نیستید که دوباره هیجانات شوق و ذوق 
زندگی را در خودتان بیدار کنید تنها ناامید شده اید بهتر است به جای نا امیدی 
دوباره این شوق و ذوق را در خود بیدار کنید.به خود بقبوالنید که شما هر کاری 

که از دست تان بر می امد انجام داده اید .

اسفند : شما افــکار بزرگی را در سر می پرورانید و برای اجرای آنها می خواهید 
اقدام کنید، اما بهتر اســت مدتی را صبر کنید تا اوضاع بیشتر بر وفق مرادتان 
شود زیرا در آن صورت موفقیت شما صد درصد خواهد بود. شما قدرت تخیل 
بسیار زیادی دارید، این قدرت بسیار مثبت می باشد اما فراموش نکنید که شما 

در دنیای واقعی در حال زندگی کردن هستید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول 3799
  1ـ  غالمرضا قنبریـ  مبارکه 

2ـ بتول حسینیـ  تبریز
3ـ علی پورمحبیـ  تهران

افقي:
1. گیاهاني كه از سلولهاي ساده تشكیل شده اند و فاقد 

ریشه و برگ و ساقه هستندـ  بندر مشهور آلماني
2. صمغي بسیار تلخ كه به صبر زرد هم معروف استـ  

حرف همراهيـ  از آبزیان بسیار بزرگـ  بلیغ
ــدي براي اندازه گیري طولـ  مملكتـ  پدرـ   3. واح

خورشید،آفتاب
4. انتهاـ  جنگیدنـ  از وسایل روشنایيـ  كلمه درد

5. شادمانيـ  فرشتهـ  میوه اي مقوي
ــاطیري بابل كه دعوي خدایي كردـ  لنگه  ــاه اس 6. ش

چیزيـ  جوي خونـ  دوست
7. ماده غذایي پروتئینيـ  آب نیم گرمـ  كشف رازي 

ـ نام قدیم اصفهان
ــتان  ــتاني در كردس 8. پراكندگيـ  منطقه اي كوهس

ایرانـ  ویتامین انعقاد خون
ــت  9. عیب و عارـ  آواز بلندـ  نگاه كردنـ  گیاهي اس

همانند شبدر با گلهاي زرد یا سرخ
10. صبحـ  رخـ  قدم یكپاـ  عطر میت

ــت شناسي معروف استـ  پیامبر  11. به پدر علم زیس
ـ همدم

12. تصدیق انگلیسيـ  خواب خوشـ  دریایي در اروپا 
ـ لقبي اشرافي در انگلستان

ــروفـ  ظرفي كوچك براي  ــیهـ  مع 13. متضاد حاش
مركب یا جوهرـ  شرم، آزرم

14. از سبزیهاي خوراكيـ  بلندترین شب سال- جاي 
پردرختـ  حمله وهجوم

15. نوعي موشك زمین به هواـ  داراي ساختار و نظام 

عمودي:
1. نوعي ورزش قایقرانيـ  شهري در خوزستان

2. قرقاول، تذروـ  از سالحهاي جنگي پرتابيـ  كمربند 
زمین

ــوه درختـ   ــاد، ذاتـ  می ــیله كار داوريـ  نه 3. وس
عزم، اراده

4. عالمت جمعـ  جوانمرديـ  اعتقاد، یقینـ  ماه سرد
5. نیلي، الجورديـ  خودروي باري

6. ریزش آب از بلنديـ  دریاچه اي در تركیهـ  دعا
ــي را برانگیزد  ــانـ  محركي كه واكنش ــع كرم 7. از تواب

ـ دیكته
8. اكلیل كوهيـ  درخت زبان گنجشكـ  دست

ــگ كردنـ  دانه معطرـ  یاري كنندهـ  تكرار حرف  9. بان
ـ شالوده

10. مایع حیاتـ  پسر كردـ  منظومه اي منسوب به هومر
11. ماه نوـ  رهبر انقالب هندـ  كاالي تجملي

12. شریكـ  ظرف بزرگ لبه دارـ  وقار
13. قاره دوگانهـ  كشوري كوچك در آسیا

حرف ) و ( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره3799

45 اطالعات هفتگی        شماره  3810
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14. پنج به تركيـ  ابزاري پایي در خودروـ  ارابه جنگي 
ـ نظیر

15. چاه معروف دوزخـ  واحد سطحـ  گیاهي خورشتي 
ـ صورت فلكي ماه اسفند

16. شاهانهـ  كارگر كشتيـ  جزیره اي در جنوب
17. باتالق معروفي درایرانـ  غضروف
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جدول سودوکو
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Coffee Table, Dining Table
Book Shelf, Barn door

Wine Rack, Candle Holder
Cheese Board

Live Egde Wood
Reclaimed Wood

raminmahjouri@yahoo.com

Ramin Mahjouri

از ایده تا اجرا

با یک اثر هنری و منحصر به فرد به زیبایی فضای منزل خود بیافزایید

Ramin Mahjouri

براى مشاهده پروژه هاى پیشین به صفحه اینستاگرام مراجعه نمایید

برای  کسب اطالعات بیشتر و سفارشات
 با ای میل باال مکاتبه نمایید

طراحى و خوشنویسى
بر روى دیوار
شیشه و آئینه
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استخداماستخدام

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

www.paivand.com

نقاشی 
 و تعمیرات ساختمان

»با قیمت نازل«
  604-771-1762

»هدایت« 

نــیازمــندیهـا
License, Warranty, 

Insurance and WCB

604.781.7778
(امین)

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش
 (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)

ساخت و نصب کابینت
درای وال

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

نقاشی ساختمان
انواع پرده

شرکت  ساختمانی

تعمیرات لوازم خانگی (امین)
Licensed

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى
 تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-00۹6

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا )پوست و لیزر(    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمی آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو )بهزاد(              604-351-4280
سیامک صالحی       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلی            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو )منطقه ترای سیتی(   604-928-2224
جعفری )ترای سیتی(       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دی              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتی )آواز(  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروی )تنبک، سه تار(   604-464-4701
محمد )تنبور(           778-891-1541
علی حق بین )پیانو، ارگ( 604-649-9744
دکتر منشوری )پیانو، ارگ( 604-990-9903
نیما قائمی )سنتور، دف(    604-771-6565
مهردخت مهیج )سه تار( 604-377-0870
سیمین ایران منش )نقاشی( 778-238-2142
جمال طبسی نژاد )طراحی، نقاشی( 778-388-2498

اشرف آبادی )تار، سه تار( 604-375-1272
محمد خرازی )گیتار( 604-551-3963
جمال صلواتی )آواز(  778-919-1672
انوشیروان )تار و سه تار( 604-760-2937
مهتاب حقیقی )پیانو، آواز( 604-365-4714

سروش شاه محمد )ویلن( 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444)Frontech( مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
وای.جی الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نوری )انواع بیمه(     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب )رسمی(  604-868-9800
حمید دادیزاده )رسمی( 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدی          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن )ترجمه شفاهی(   604-307-8654
ایزدنگهدار )کوکیتالم(   604-990-3000
حاتمی )رسمی-کوکیتالم(      604-338-7364
باوند زنجانی           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
604-773-0096     New Tech  امین

حسن منوچهری        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دی جی            604-987-9855
سیامک )شعبده باز(  778-558-7080
یونیورسال دی جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندی      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکاری )مهرداد(   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation )کیوان(
پویان                     778-322-0845 
کامی                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیری           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدی یار       604-734-2114

رادیو

فارسی زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیسای مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی )نوید(     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا )تاروت( فقط خانم ها     604-983-9178
پوری فقط خانم ها           604-988-2913

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      604-783-6097
آکادین )ناصر وحیدی(  604-980-2015

حسابداری صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدی       604-990-8292
حسابداری عزیزی  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمی  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان )فوتبال(        604-318-5090
هاکز )فوتبال(          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوی            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیری          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو )وست ونکوور(          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانی - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت )وست ونکوور(    604-922-3435
Durant )کوکیتالم(      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی

پری کامکار )حضوری-آنالین(    604-839-0244
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازی  604-710-9602 دکتر حسن 
)ریاضی(  778-895-5040 عرفان  مهندس 
)ریاضی، شیمی( 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزی      604-727-4883
بیولوژی( 778-862-4035 )شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک(     )ریاضی،  ُدر  مهدی 
778-227-8771 علیرضاعشقی)ریاضی( 
دروس(    604-816-8360 )کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی(   ( لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک(  )ریاضی،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل

آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربری پروژه )آرمین(   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی )گواهی امضا(   604-839-9938

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  )Apple ،سبز )نرم افزار

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام علی )ع( 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

مشاور سرمایه گزاری

بهروز کاهکش        604-889-4349

بینایی سنجی

نورت شور اپتیکال  604-988-1015

BC 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

حراج فرش
 نگین مشهد

در نقش گل ابریشم تبریز
در اندازه 2 در ۳ 

شش متری
77۸-۸40-1919
604-94۵-4۳24

جهت همکاری در یک نمایشگاه اتومبیل دست دوم، 
یک نفر برای شستشو و رسیدگی به ماشین ها،  و یک نفر فروشنده آشنا به

 زبان انگلیسی نیازمندیم. آموزش الزم داده خواهد شد.
12826 King George, Surrey

۱4۹۳ ۷۸۸-۷۸۸-25۰۰
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تدریس خصوصی 
 شیمی و ریاضی

توسط فریده رحمتی
 با 2۰ سال تجربه آموزشی در کانادا

  604-700-۵61۵ 
604-۹4۹-0201   

این مکان
 برای آگهی شما
رزرو شده است
با ما تماس بگیرید
604-921-4726
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Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1493

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوی

«مشاوره با تعیین وقت قبلی»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوی خانوادگی )طالق(
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمی :  کلیه مدارك حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگستری و دادگاه های بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتاری پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهای بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابری با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان برای تعیین بهای اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالك شما برای اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

)RTA( تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجاری

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
برای لیست امالك موجود برای اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 


